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_ఈనాటకమునవచ్చుపాతిలు. 

_ కాసా మ సీస 

అడు అస ' పురుషులు. 
కషమైండు క థా నాయకుడు. 

శారదుడు_ కృషుని మితుండు 
£౩ 

నారముందము... ముసి, 

ముసి బాలకుడు. 

తీ స్త్రీ లు. 
రాధ గోపిక__కథా నాయిక 

లెత 
see 0 రాథ చెలిక తెలు, 

తరళ .=సత్య ఫామపరిచారిక 



(శ్రీ 

నా 
నా౦ ది, 

ఆ. చెంతకు లాగి యుక్కు_నకు 2 స్వీయగణంబునొ సంగు నాయయ 

స్మా_౦తము భౌతి భక్తజన ₹ స త్తమచి త్రము బక్జిలాగి త్ర 

తా్టంతము స్వప్బమోదభరితంబుగ6 జేసెకునల్ల రాధికా 

స్వాంతనివోరి కృృమ్షుండు కృ పామతి మోకిడు నిత్య సౌఖ్యము. ల్, 

[నాంద్యంతమందు సూతా"థారుయ పి వేశించి] 
సూ__ (తనలో) ఎన్నాళ్ళ కిట్టి నాటకము చదువుభాగ్యము నాకులభిం 

చెను! చదివినమాత,మున నే భక్ష్యా వేశము చే బులకి తొంగుం 

డనై యానంద బాప్పపూరితభో చనుండ నై తివి, ఇంక బదర్శి 

తమైనచో సీనాటక మెబ్ల కోభిల్లునో నేం జెప్పంజూలను, 

గీ, కలియుగముమాట వముజచి నా(కాంత మఆచి 
మజుది నాాదైనపువవజమ్ముంబుగూడ 

వంతగా చేను రాధికా[కాంత నైతి 

నవని గగింధంబు చేయలే +) నజిజేది? 4.6 . 
నటి(పవేశించి చీటునవ్రషతో) ఆర్యపుతాా ! మారు మజ చినన 

చేను మజఆజవసీ యను. (్ర్రీలం బురుషులుగా. జేయుస్వభావము 

కూడ మోనాటకమున కున్నయొకల బాధలేదు కాని లేన చోం 

దమసౌఖ్యమునకు నాసౌఖ్యమునకుగూడ భంగముగా-వోంయయ 
చున్నది అయిన నిట్టివి చిత) ప) భావము గల నాటక మేవ యూ, 

కవి యెవరో దయచేసి వెస్ప్సవేండెదను. 
సూ.__సమయమునకు వచ్చితివి మన మిదివజశే మధ్వవంశసంజూ 

తుండును, (భ్రీవత్ససగోతు)ండును, శ్రీ వేంకటరమణార్య రత్న 
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మాం బాప)థమపుతు)ం కును, నర్మదా పురుకుత్పీయ్య సారం 
గధర చరిత, (పచండచాణక్య వాటకత)య ఏరచవాచణుండు 
న్కు ఆంగ్లేయభాపానిపుణుండున్కు సరసకవితాసంప పన్ను ండు 
నగు పానుగంటి లమ్మీవరసింవో రాను డెు.గుకుము గదా! 

తన్నాటకముల సభారంజకముగాం బెక్కు_సారు లాడియుం 

శివి ఇది యాయన చతుర్థనాటకము. డీఏ నిప్పుడు (పయో 
గంప నుద్యోగిం చితిని. 

I ? 

సూ రాథాక న నాటకము. 

నటి__శృంగారర సపాధానమా రి 

సూకృంగారర సమునకు ముద్దు(జెల్లెలెన భక్తి రసము పీథానము 

గాం గలది. 

నటి... సరి, సరి. తేజ _స్టిమిరములవ లెనుంకు భ క్తికృంగారములు సో 
దరు లెట్లుగును శి జారిణీశిఖామణి యనంబజంగు రాధ భక్త 

జనగామణి యొట్లగును ? 

సూఎాటీసీ ! ఇటు విను ల 

గ శాముకులకూర్చి శృంగార +) నామకంబు [ 

భక్రియగునబె దైవంబు 1 పైని. బెట్ట 

బొలంతితలంబెట్టు సువుము ముద్దులకు. దగును 

దైవనిర్మాల్య మేని వం[ద్యమగు నది మె. 

నటిమజి రాధాకాతమాట యేమి చెప్పెదరు ? 

సూ. ఇక రాధ జారిణియనుమాట కేవలమూఢాభి పాాయము- ఈ 
సత్యము మన వమాడంబోవు నాటకమే does 

అడియునుంగా క్క 
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క. కలికికి వలపులమగసికి: 

గల నెయ్యముకంశు మోద|ీకర ముం డిలలో6 

“౨ గలదే? కావ్రనం గవి యా 

వలపువకుం బోల్చి చెప్పు | భక్నులభ కిన్, 

చ, తనువు గృహంబునందునను 1 ధ్యానము చేజాక దిక్కునందు నుం 

చును, స్వసుఖంబు లేశమును ? జూడద్యు నిద్దురంబోదు, మూానపో 

నివి భరియించు నుర్విజన | నిందకు లికి జంక దిట్టికూ 

రిని బికటించు సై ణిని + మించును భకుయ డెవభ కిలోన్*, ... 

పామరజనవాద యాన భూక_ బులగు వానిలో జారజూా! ణీసంబంధ నం 

భూత సౌఖ్యంబుకంకు నైహి కావరాదకరంబు వేజొండు తేమిం 

చేసి కన్టలచే నది యుపమానముగా చేబజాను. గాని భక 

జారత్యము కాదు భక్తురాలు జూరిణియు. గాదు. 

నటి నాసంచేవాములు తీరినవి, ఇట్టి విమలభ క్తి పతిపాదకమైన నా 

టకమా ! యీ చతుర్ధ నాటకము గ 

సూ అట్టిదే 

గ్ స్థూలసూక్ళు కారణపర 2 తుర్యత త్వ 

మోకథకు నాయకమణి సం సృతివిపన్న 

తారక చతుర్ధ పురుపార్ష + దాయకంబు 

బోటి! యిపు డాడెనుచతుర్త 8 నాటకంబు. 

నటి. అన్హైన బాకు సవా కారిణిని గానుండి విరాయాడ్యమము నిర్వ 

ఘ్నముగా. గొనసాగించుటకు నామనస్సు కుతూపహాలపడు 

చున్నది. 

సూ.__తథాస్తు. 

గీ, అడుగకయె యర్థి కొసంగిన 1 యట్లు మగనిం 

గోరకయె కాంతంగా.గటం ౪ గూ నట్లు 
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నే నకుగకుండ నీయంత ॥ సీవ్రు వచ్చి 

“నీకు దోడ్సడును” ననుట 1 నీరజామీ, 
నటి..._(నవ్వుచు) బాగుగ నున్నది, మాకు దెచ్చినవోలిక భక్తిళ్ళం 

గారములకు( బరస్పరసంబంధ మున్నటు లమోఘదృష్టాంత 

ముగా(బోలు. 

సూ__ఆలస్యమగు చున్నది. మన మిక బోవుదము. గాథా కాంత 

భ క్రివంటిభ కిశో మన మానొటకము( బ)దష్టింపవలెను. 

వటి... దానిళోం సూడ సలలితో త్తమశద్ధావి వేకముల జతనీయ 

వలెను, 

(ఇద్దజును నిమ్మమింతురు.) 



రాధాకృష్ణ షనాటక ము. 

ప్ర థమాంకమ్ము 

పచేశము?___ బృందావనము 

[గాధ్క లలిత పవేశించుచున్నారు.] 

రాభ_లలితా! నీకు శ్ర ద్దయున్నంతే తెలివి లేదు సుషూ! 

అలి.రది మరొక్క రనినమాటయే' కాదు. సిరి హాచ్చినకోలంది 

దాతృత్వము తగ్గి నటులు, దాతృత్వ సుధిక వైనకొలంది సిరి తగి 

నటులు క ద్ధావి వేకములకు విపర్యయ సంబంధము కాదా శ 

శాధ__అబేమిమాట? సంపూర్ణశ్రద్దావి వేకము లొక చోటనుండవా! 

లలి. ఉఎడిన( జెప్పవలసిన దేయున్నది ? అదియే భూలోకస్వర్షము, 

రా భా కృష్ణ డాంపళ్యేమువంటిది. 

రాధ_--చాంపత్య మెచ్చటిదిశ? నాకట్టినిరంతర సే వాభాగ్యముకూడ నా! 

_లలి__(కనళో) అది లేశపోవ్రటచేతనే యీ యమితానురాగముః 

రాధ.వీమి గొణుగుకొనుచున్నావు * 

లలి__ నేను మందబుద్ధి నని యధితేపించిన నీకు మజిపు గలిగివదసిం 
. "ాధఎావమి ? ల 

క యేదో వెప్పవైళతివి ! 
శాధ..._ తెలివితక్కువ యా ? మఠిళూన్న్వతయా ? వమిపనిం జేసితివి? 

ఇాలు ! 
ఇతుణుకకా. em! 



లలి___(తనలో) నీ చెలినై ననాకిది యాళ్ళ ర్యము కాదు. ((పకాశముగా) 
అమ్మా! అటు లంటి కేల ? 

శాధ.ఇటు రా ఇటు రా. జెలివితక్కువయన్న రోవమూా ! ఇష. 

యేమి? పరువునకు నాని ని త్రాగ్యము లగుజాజి మొస్టలు దెచ్చి, 

నానాథుని యీకును వశే య్యపై దాపితివి గదా* శిరీవకుసును 

సుకుమూరతరుండగు నానాధునిచేహూము నకివి (గుచ్చుళొనవా?్ 

లలి... (పెద్దనవ్వు నవ్వుచు) అప్పటి కవి నీమః ఖకమలములతోడను 

వాదయముకుళములో డను సంపూర్షముగ వికసించు నని 

యటులు చేసితిని, 

రాధ.వఏమి యంత వెజ్రినవ్వు నవ్యితివి ళా 

లలి....మతి లేనిదానికి వెజ్టిన వ్యాశ్చర్య మేమి 4 

రాధయా చేసినడి తప్పైనప్పు డొప్పుకొనం గూడజా-? దానికి వంక 

యొకటి మా ? కాని, యా సెజ్ఞపై ఎకుపూలచెండ్ల నుంచు" 

మని చెప్పలేదూ ? అది యేల మజచితివి ? 

లలి--=లఅది జ్జ ప్రీయుండియె మజచిలిసని, 

రాధ! అసందర్భప)లా పములూ గూడనా 1 

లలి==క్షంక నేమి రానలసి యున్నదో ! 

రాధ__పూలబంతులమాట జ్ఞ ప్రీయుండి మఆదుట యేమి ? 

లలి సీ వాతనియొద్ద జీ యుందువని యుపేనీంచితిని, 

రాధ... ఈ మాధపీసికుంజ మంధ కారయుతముగ నున్న స. 

లలి.-(నవ్వుచు) నీనాథు డింక రాశపోవుట వేత, 

రాధ! నాపాణనాథు(డు న నల్ల నివాండని పరివాసిం చు దుంటి నాళ" 

నీకు, గన్నులు లేవా! పరిశీలనము లేదా? అంతదివ్యమంగ శ. 

విగివామును గాంచ లే దన్ని నారదుండు ప సంగించినపుశు సీ 
చెవులు చిల్లులువడెనా? నోటికి వచ్చినబ్లు వదరెదవా!' నల్ల ని 



కథ వా౦0కముం ప్రి 

వాడేమి? ఆం!అనిర్యాచ్యమై య నేక చం దప భాభ మైనయొక 

దివ్య లేజ మామహాోమహుని మూూర్తియందు. బికాశించు 
గ్ చున్నట్లు నీకింత కాలమునుండియును సై E 

లేనిడ్తాని కంధ కారదర్భనముగాక మజేమున్నడి ! ట్ట 
లలి__(లేది వెళ్ళ, బోవునుం) 

రాధ ఆ! వెళ్ళెదవేమి రి 

"లలి_నే నిక్కడనున్న పీయోజనము లేక 
రాధ ్వఎంనుతేత లేదు? 

లలి._నే ననుమాటలు స్వీ వీసి మాటలాడుచుండిన. (బయోజనము 

అేశేమి? నేను పలుకసమాటల పెసీవు తలతో లేని వ్యాఖ్యా 
నము జేయుచున్నప్పూడు నే సక్కడనే యుండవలె ననుమూట 
యేమి? 

రాధ...ఆగ ఆగ ఇంతలో నసత్య మా? సీ వనలేదా? 

లలి వమని ? 

కాధ__ోనీనాథు,డు వచ్చిన వెలుత్తురున కేమిళోటులి అని 
లలి__నిన్న రా, లి యాగిరిమండలము పె: జండు. పీనిరిమండలము 

మె గోపాలుడు నొక్క_సారిగా నుదయుంచిరి కదా? ఈ రాతి). 
గూడ నావేళ శే నీనాధుండు వచ్చునని. 

రాధ-_నిన్న నేమి జకిగివదో నాకు జ్జ ప్రీ లేక యటులంటిని పోనీ ! 
చం దోదయ సమయ నూసన్న వుగుచున్నది కాయబోలునుః. 
న న్నలంకరించెదవా? చూడు! లలితా! ఈ తెల్ల ని చీర వెన్నల 
లో శృంగారముగ నుండునా? 

లలి.___నసీవ)ు నీనా థు నమూ రిని సమోాపీచిన నస్తుకు గంగాకళుదజూాసంగ 
మమువ లె మజింత  కోలిచును. ర 

'శాధ__అదిగో! న్నా పాణవల్లభుని నైల్యమున తిరిగ్ యుర్దటిం దుచుం 
టివి. దర్పణ మిటు తెమ్ము, (లలిత తెచ్చు చున్న డి.) 

| 



-శ్హీ రాభాక్ళష్ల నాటకము. 

_ రాధ... (అద్దమందు,జూ చుచు) లలితా! ఈక సూరితిలకము ముఖము 
మై నీల వాలినట్లున్నది. దీనిని బన్నీటం దుడిచి సన్నగా 
సోగగా భూ/మధ్యమందుండి పాపటబొట్టువజకు నగోరోచన 
మును గుంకువుపువ్నమును గలిపీ మంజారకుసుముములోని 
శేసరశలాకవలె నూర (తిలక మందముగ దిద్దుము, 

లలి__వివ్షుభ' క్రిసూ చక మణుటచే నీవాథున కడి మనోవారముగ నుం 
డును. 

రాధ.లలితా ! లోకు లేమనుకొ నెదరో తెలిసిషానవఅ ననికాదు 

సుమూ! వవనుకొ నిన నేమిచేయంగలను? అయిన జను శేమను ' 

కానుచున్నారు! ఇఏగో! జడచుట్టు కుడి వె పునళొ రగినబ్లున్న ది, 

- లలి._.(సవగించుచు రాధవంటిసౌందర్య్భవతి లేదని చెప్పుకొను. 
చున్నారు. 

రాధఎాజనామాటనుగుజెంచీ కాడు. 

లలి__నీనాథు ఒ'భార్సి మా? అంతనన ర సర సికుండు, నంతజవహాద 

యాకర్ష ణసమక్టుండు, నంతయాశి/తవత్సలుండు, నంత సంగీత 

లోలుడు నంతమూాయలాం. డిదివఎకు. గలుగ లే దికముందుల 

గలుగం,బోం డని పెద్దలు చెప్పుకొనుచున్నారు "గా 
రాధ_అబ్బా!' ఆతనిగుజి చి కాదు. 

లలి ఇక నన్ను గూర్చి యా 1 

రాధ. చీ! మాయిద్దజీ మైకమత్యమునుగూర్చి. 

లలి._వీ చున్నది * అమ్మా ! ఈసారి యద్దమును జూచుశకొనుము 7; 

కర్గాగ)ములం దుంచిన గన్నేరుపూవ్ర లెగుడుదిగుడు అేక: 
సరిగనున్నవా | 

'రాధ__లలితా! ఈగన్నేరుపూవులయరుణరాగము. నావేతిములవె' 
లుపలికొలుకులం బతిఫలించి నన్నరుణలోచనగం జేయుట చేం 

| 

జ్య 



(వథమా ౦కచు, క్ 

రన టా. 
కక! అనవా మమలాల అ చేగెనక వయ౦ఖోంంల్ సును. Wein 

ఏనిని దీసి వేయుము, 

అలి అటు లైన రక్తాంతలోచనుండగు నీవల్లభుని. బోలియుందును 

రాధ పోలియుంకుట తప్పు కాడా? అది నా కంగీ కారము కాదు 

ఆక(డు పాభువ్చు నేను దాసిని* 

సనక “గ నలైగలువల నుంతునా * 

ల చుదోదయ _నగువెంట నే _విక్షమిమది--దెమియంతంయ 

seeds వి వవ్షియు నక్క_ఆ లేదు 
కాని చెప్ప: బోయి యూరకున్నధానినిం3 శ్లెపష్తముశ .. 

లలి__అచేపి? 

రాధ-__మాయిద్దజశుగుజించిన జనవాక్య సరణి, 

లలి. రాధకు చేవకీనందనునివై నిష్ట మని ___ 

రాధ__అం తే?! అంతే? ఇవ్టమనియేనా? సామాన్యమైన యభిమాన 

మనియే నా సర్వత? చూడంబకుజే స్నా మనియేనా? మహా 

నీయాలమై నుండందగిన మొగ్గ ర మని యే నా?! అంతకంయెపాచ్చు 

గం జెప్పుకొనుట లేడా? కాధయొక్క_ ప్రాణములు న్టీకవ్వు 

_నిలోనున్న వని చెప హ్పుకొనుట లేధా క్షత్రన ప్రాణము, దనదేహామ్ము 

చొనసర్యస్యము, నతనికిం ది)కరణశుద్ధిణా నర్పణము చేసికొనిన 

పరిచారిక సవి చెప్పుకొనుట శేదా న్స 

లలిఎఅటులు చెప్పవలసిన దని జనుల కిక బోధింతును, 

రాధ... జనుల వాక్యములతో మనకు బని లేదు ఆ మహామహుని 

కున్న పదునాటువేలఛానిసలలో రాధకూడ నొక భానిన యీ 

యని చెప్పుకొనుచున్నారా $ అందుళోనై న నాకు. గొంత 

| యాధిక్యమును జను లాపాదించుచున్నా రా? వలన చెప్పవల 

దనపె. గోపగించితి నని నానాథు; ను భమవదునేమోా !౫ i 



6 రాధాకృష్ణ నాటకము, 

దు, ఇదినఆకుం జెప్పిన దేచాలును, కాని నీయభి పాయ మేమి? 
లలి... ఇంతకుము ౦దు చెప్ప లేదా? భూలోక స్వర్షమని__ 
రాధ... ఇది పరిహాస వాక్యము గాదు “గద? 
లలి బుద్ధిమంతు, డై, రాజవీద్యాపారంగతుండై వ 

ష్. నైకదీమాదముం 2 టె కవితాభివూని యె జేవచా' /ప్యాణభ క్రి 

యక్తు, డె, నవన నవో నేషయావవ పోను ర్భావస పన్ను. డైన 
గా చునంాకుతు! కు ఫనిచయ్య్యటమ్మీ వరించిన వరించినబ్లులు, శడుదమా-ది 

సద్గుణసమాకవితు డగు కగు భోస్లు రైందు'ని వేదాంతవిద్య వరిం 

యం నటులు "గ్లోపాలరక్న్శమ్మును పీవ వరించి నీ తన హేమువల్లి 

కమూల్యభావణముగం శేసికాంటివి. ,. ఆాా 
రాధ... దేహమునకు మాత మే కాదు సుమా * 
లలి... ఈహారము లన్నియు గంఠమం దుంతువా ? 
రాధ=అబ్బ! కొంద అూరక గంగీకెన్లువ లె దిగ వెచికొందారు కాన్మి ల. 6 న్. లలల 

నా కప య సవ్యాము. 

లలి... ఈతారహార మొక్క టి వెతునా గ్ 

రాధ._.ఇది నిన్న వై చినదే కాబోలును, ఈ రాతి) యలంకారము ' 
సిన్న టిదానికంకు వింతగ నుండవలదా*? ముందు కంచన 

_ బిగంబితిపాకాచేనూటాలాా” 

లలి... ఆవశ్యకము కాదు. శ్వ తనంత. దానే" బిగిరందుకెనుయన్న ది. 
రాధ... ఉత్సాహము చన ప్పాంగుచుంటినని హేళనమా ? 
లలి చా (దోదయారంభమున వారినిథి యుప్పొంగుట న జమేకదా? 

న ము డు! ప్రబేవదనము కలకల లాడుచున్నదు 

లలి... సీవదనముకంెటునా అభీష్ట వస్తు వెదియో చెప్పవైతివేమి? , 

రాధ= చెప్ప నా? (శీకృష్ణుండు. 

లలి... కావున నీకృవ్ణ వరమును ధరింపుము* 

(నీలపుంజూళిం గ. ఠమున" నుంచను.) 

a Pr 



(ద భ మాంకము. 7? 

లలి దేసీ! నయ నొనందకగముగం జందో"ద కు మయివదిః 

రాధ అబ్బా! ఎంగులక జెప్పి తిఏ? ఎ శకి నేతాాప్ల స్తోవకర మెనను 

నాకు నవూతంము కాకు సఖి! చంక) “డును సామన Panne 

చందుండు నొక్కసారి పొడ జప్తూపి రని చెప్పి సీఏ కాదా + : 

-లలి__అది నిన్న టిమాట, 

ఇాధఎఈ కొతి చందు శీఘమాగావచ్చియాడజెశాశి లేక్క నా 
కాంతు( డాలస్యము చేయుచున్నాండా E We 

లలి___ రెండును యథార్థము లే. 

రాధ--ఆఈ;! అదియెటులు € 

లలి.నీకాంతు. డాలస్యము. జేయుచుంకుట చేత నే చు[దుండు ను 

ముగ వచ్చి నొందు 

రా ఎ ప్రీవ్విజరాజూ | నానాథు౧౮హూడ వెంట: బెబు క్ర 
క్క_ండ వేల EE సక: దగునా Fal 

. [శారదుండు ప, వేశించునుం] 

శార=తగదని చెప్పనే చెప్పితిని. “నీవ్ర పో నీవ పో యని నన్నుం 
దొందర్ పెట్ల వెడలి వచ్చితిని. 

రాధ భాసుర చందా! నీమితమునకు నీతోంహాడ వచ్చుట కవ 
కాశ మేల లేక పోయెను? ఇంత ఠాత్రి వేళను దన శేమిపని యుం 
డును? ఇక్కడ కోమధీకునిరాకతో వత్తునని వాగ్దానము. జే 
సిన యాతని కిప్పు జాల స్య కారణ మేసి గలిగెను. . దీశురా. 

మ leeds OE 
“మాూచుచుండును దానిని నిరాక్సాహ పలు చుట ద్ర: యానా న అ 

త యని నివఆచ్చు తళతోయా రతా కపి వ మామవను భై. 
వుడు లవ్య పెట్టకపోయెసా? వ్రమాయలాండియెన నాదాశ్నీ _ 
జనస్య భానుని వలలో వెచికొని యాకరి ౦ చుకొనిపోమెనా? నీ 



విక్క డికి వచ్చువపుడు నొనాథునిం జూచితివా? అతనిళో మా. 

టలాడిలివా? అతసిముఖము పిసన్నముగ నుంజెనా? మాట. 

లాడవేమి?ి మాటలాడ కేమి? నాకు విచారకరమైనవా ర్హ యె. 

నయెడల( జెప్పకుమూ? అయ్యా ? వినక తీరునా? చెవ్వుము* 

డని విసిన(జాలునూ జ 

లలి. జేపీ! ఎందుల కే వెజ్రితన ము? ఆత? డీసరికి వచ్చుచునే యుం.. 

డును. 

రాధ. జను నుమా! వెళ్తనై పలవరించితిని సానాధథు(డు పరమ. 

దయాళుండు. నాయనురాగగాం భీర్యమును గుళెటింగిన వాండుం. 

పరమస స్వచ్చమైన నాయంతఃక రణవృ క్తి కని దరచిన వా(డః తప్పే 

క వచ్చెదనని వరమిచ్చినవా(డు అట్టి వావ్రాణప్రీయుందు, 

నొమనోదయితు: డిప్పు దుపేక్ చేయునా $ అసత్యము. అస్త. 

త్యము, కాని యో'బా/హ్మణు? డేల వచ్చెను! వద్చి సంబే 

పోస్పదమగు మొనమును దాల్పనేల! ఓయయ్యా! నావ్మా 

దయవల్లభుఃడు నీతో వచ్చెడ నని చెప్పెనాశ 

నార_-నాతో వచ్చెద నని యూతే(డు చెవ్ప లేదుః 

రాధ==హో 1 కృష్ణా ! కృష్ణా ! ఎంతమోసముం జేసికివి ! సఖీ! నాః 

కీయలంకారమును దీసి వేయుము. స 

లక... భత వయా ఎప్పుడు వచ్చెద నని, 

చెప్పినాడు క రం. లలా 

శూరం నావెనుక వచాదననిామెప్పా నాగులా pes 

లలిఅమ్మూ! వింటివా! న బని లేదు, ఇంకను రాని 

“రారా వేళ గాశలేదుల. ౨ "దా - 

శాధవచ్చు వేళ దాంట నేదా(టినది కదా? రానివేళ్ లుంక్షను దాట, 

‘rw ముల శి 



(పథమాంక మ". వ 

లేదని శుమ్మ సంతేోవము నొందవలసిన యోగము తటస్థించి. 

నదా! అయ్యా! నీవొక్క-సాహాయ్య ము జేయవ వలసియున్నది.. 

చేశ నై నయెడల టా 

న. (యమొక్కెదన్వు పని చెప్పితివని య్మాగహీంపకు 

ము. సీవుపోయి నాకాంతుఏ వెంటబెట్టుకొని వచ్చి యాయా 

ర్తురాలిదుఃఖము నుపషశమిిపం జేకుగలవా? 

శార__కీఘముగా నాతంజే వచ్చును ఇంతగో దఃఖ మేల? 

రాధఎటాకుమింపుము; పొమ్ము, (ఇశారదుఃడు పోంబోన్రను అయ్యా! | 

అంగు ఆగు ఆయనతో నేమి చెప్పెదవు? 

శర... నాతో నేమియు. జె జెప్ప వేదని చెప్పెదను, 
(a frye ded = యాలి వలో! lie wet 

“రాఢ్ధ.. అయ్యా! అటులకాదు. చెచె ద విను విను! జాగ త్రగ 
అ మం సమపుుకమో అయననకమకోన్లు పన్నును | SRI ను. mao) సల్ 

వినుము* దూడు__ రాధ కెల్సీనడ్డా? స్యవ్నమందైనం గా 
పట్యమనునది యెజుంగని రాధ __అటవికకురంగివ లె నమా 

యు మైన రాధ= అను రాగాంబునిధియెన రాధ -.. సర్వదా కర 

/ ములు మోడీ తననామస్థరణము చే? గాలము గడపుకొను 

| చుండు శుద్ధాంతఃకరణముగల రాధ విశేషమును నూటయేని 
, . నహింపలేనిగోల యగురాధ_-తనకొ ఆకు బంధువ్రలయాగ) 

వామునరకు, సాటివారిలోనినిందకు భాజనమైన రాధ... అభిమూా 

నవతికి భావణమైన యభి మానము నహీతము దనకొఆకు: ద 

జించుకొని సర్వమును దానేయనిమన నః పూర్వకముగనమ్ముకొ 

| నిన బేలయగు రాధ=“బృందావనములోని శేలవచ్చి తివి? 

| కాన నీవు వన్నీయక తప్పదని తానుబలుక “వ్యరు రాలను; 
| ధన మొసంగలేను ఈదేవాము, నీయాక్ర సమా త్రము నాయధీ. 

ల మాలు నన్ను సాంగకముగ, గృ కటు at కొనుచున్నా 

వాను గహింపు”నుని చెప్పీ కృతార్థయమైన రాధ I అట్టి రాధ. 

న 

క చతల ఇ ఎ 



10 రో భఛాకృష్ణ నాటకము. 

నావంటి రాధ __ ఈర్మాతి నీళొఆకు__వినుచున్నా వా? జాగ 

'త్తగ వినుచున్నావా? సర్వాంగ సౌందర్య మున జగన్నోహనుండ 
వగు సీకొ ఆకు ..ఆపన్నుల మాలాపము mre సఫా ఆ 

కుత పక వ చ్చెదనని చెపిన సత్య శీ లు(డ నై ననీకొ ఆకు ___ 

సూ ర్యా స్తమయారం భ యునుండియిప్పటివఆగు ___చూచితి చా 

చరం డంకమిోాందికి వచ్చుచున్నా తోక కనిపెప్టుకొని 

యుండిఎఎ-పొాంచియుం డి _ మెదుు కే తెన్నులు'మా చు చుండీ = 

చిరీతీంచుచుండి--- 

శార_.అమ్మా! మా కువ్నమతి లేకపోవుట నాకు తేకపోపుటశేతే 
చేవిన్ని మాటల జెప్ప జాలను, మారు నొ సియిచినమెకల కా 

వడియిన వెచికొని యూయసందర్భ్శగ*ంథ మాయనకు సన్లు 
eon is. (3 

రించి వన రసల. [లపల కరరాగ. హారర్ ద 
పాకుకంయె ఏ నధికోన్నాదకరను ౫ గదా! గృ . 

లలి రాధా! "మనసు కుచురుజటు పుకొశుము ? \ 

రాథ పోనీ! రెండుమాటలుమాతము చెప్పెదను, “రాధ రమ్మన్న? 

దని చెప్పుము. వెళ్ళు. వెళ్ళు. లీఘముగం బామ్మ, అయ్యూ! 

ఇంక నిక్కడనే యుంటివా! గ. 

ఇారఒ-అమ్మాా! 2 ఒడిసెలలోం బెట్టి నన్ను విసరరాదా? 

రాధ అచ్చా! వత్యు త 2 Pa జెప్పుచు నాలస్యము+ జేయ్యచుం 

టివి కదా? (శారదుండు ఆ(వ్మమించును.) ' 

"అయ్యా! భూసురో త్త తమా! అనుగ్రహించి యొకసారిరమ్ముు. లఖిళా! 

లలితా! సీవెక్కపరుఉనయబోయి యాతనిసి, బిలిచికానిర్లేమ్మూ, 

(ఇలిత నడచుచున్నది.) 

"అయ్యో. ఏమి యామందయానము! ళో 

(లలిత న్నీభుముగ న్మిమ్య మించి. శారదునితోం (బవేశించును.) 



[8] (కథ మూంకము. tt 

భూసురవ వ్యా! ఒక్క_కూట' జెప్పవలనీ వీలివితిని “రాధ రమ్మన్న ది.” 

అని చెప్పుట యాధి కాకి కాజ్ఞ వలె ననంబకును కానన, కసీ 

కంగీశార మైనయెడల రమ్మని చెప్పిన బాధ యేయున్న ది? 

శాక. ఎ వరికంగీ కా రమైవపని వారుచేయుటకు నీయంగీకార మేలి 

రాధఅది గాక గసీక్షంగీ కార మున యె కల లి నన్నచో నాకంగీకారము 

కాదని ధని యి చ్చు శమో! 

'చార్ర mn. వా_ర్థవంపీన నేమి మువింగినదో యవి మాందోళ్న 

పషుచు నొక్కనిమేమములో నాతంజే పరుగెత్తుళొ నివచ్చును, 

పెంకివె ఖరి గలమనుజుని కంతకంకు So ర యుుడదుం 

ఊళ నక వాహ తివి! నాకొజప సంభ మముతో నాతడు పరు 

గెక్తుకాని వచ్చిన మెడల as పటా కమృకు 
వాళ క న న. 

లాంగుని పాదములు కేంద వా? వేండినిటూర్నుచే నధర బింబము 

నాజ్రపివస్త దా? వలను, వలదు. ఆతఏం విఇభవనే వలదు, నేజ్తీ 

యాతనియొద్ద శేగెదను. ఆతం డెక్కడనుంకునో చెప్పెదవా? 
ఎబు[గుకు వా చెప్పయహాడదా? మజుచికోయితి వా! నిన్ను ౬ 
గూడ భమ పెట్టి తెలగానా? అసత్య మాడకునూ ?* పలు 

కవేమిక నే నిబ్బందిపకుదు నన నీవు సంకోచించుచుంటి వా! 
లలితా! ఊరకుంటి వేమి? శారదా! మౌనవ్రత మేల? 

ఇారఎాలఅమ్మాా! మాకు నాలుకలు లేగ__ 

ాధ__ అజేల? 

శార__ మాజి వ్యాలుగూశ నీవే తీసికొని యువ యోగిం చుకొనటచేత, 
లలి. అమ్మా! ఛాంలింపుయు, వచ్చెదవని వార్గం బంపీనయాతండు 

రాకుండునా? ఒక్క తు)టికాల మూజికుము, 

నాధ pious 5 కంతరాయకు' గలి 
గించుచున్న చా స 



18 రాభాక లిన నాటకము. 

ఆార___నీవు సం భ్రమిం చినందు వలన నేయాత(డుపరుగాత్తుకొసవ చ్చు నా! 

రాధ... రాకపోయిన చేను జీవింతు ననుకొంటివా ? 

లలి... అంత యుపదవ మేలకలుగవతెను * అమంగళముల6 బలుక 

దగునా * ఆవేణుగానలోలుని__. 

రాధ... ఆగు ఏ ఆగు. వదియా మంగళధ్య్వని యగుచున్నది అడి 

నానాధథుని కర్గరసాయన మగువేణుగానరవము కాదా 

(అందజు నాలకింతురు. అదిగో! తిరిగి వినబడ నొడలం పుల 

కాంకిత మగుచున్నడి లలితా! నీకు వీన,బవుచున్న డా 

శారదా ! నీవ్చకూడవింటినా * 

శార.._ఇది యనురాగభ మము, చెవిలోనివోరును జెవి విని యా 

పనికో గారణము నుతయొక వస్తునవి భమింపష దా [4 షు సై 

రాధ._.-అదినగో ! విను; విను. నీపరిచారిక యచ్చట నీకొఅకు వేంచి. 

యన్నది. ఇటు రా; ఇటు రాః ష్ 

శార---జేప్ ! ఎవరిని బవిలుచుచుంటివి ? 

రాధ. ఆగానముం జేయువా కెవరు * 

శార._ నీమనసు. 

రాధ. కాదు. నామనో నాథుడు 5 అదిగో! వినుము. ఇచ్చ టిధ్యని 

మునుపటి దానికంకు సమిోాపముగ వినంబడుచున్నది* లలితా! 

నీపుపోయి నాకొంతు(డెంతదూరముననున్నా(డో, మందముగ 

సడ చుచున్నాండో, న్ు ంముగ నడచుచున్నాండో చూచి. 

వెంటనే రమ్ము. రావలదు. అక్కడనుండి యేవచ్చుచున్నాండెసి 

శేక వేసి సీ వాతని నెదుర్కొనిరమ్ము. పొమ్ము, (లలితపోయ్ో' 

వును అలు అంగు, లలితా! మనము సంభ మించి శీమమి 

చ్చుచుంటిమని యాతనికిం దోంచునేమో! అహా! ఆహో! మా 

కళ్ళు శాక సుమనుకునూ కీ కంఠమందలి చంపకమాలిక ఘు. 
అ ఉనా టాం 
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వ. | 
టం అ నేనీ అల శా 

ముసి పవమళింప లే చా? వారచా! ఇప్పుడు ముజిుతసమిావీంచు 

చున్నట్లు తోంచుచున్న ది, 

శార __9దివఆకు. జెవి పేశుదూరములోనున్నాండు ఇప్పుడు ముక్కు 

“టుదూరములో నికి వచ్చుట వేత. గంటి వ్రేటునకు మెక్కి థి 

దగజఆజగ నున్నా(డుః 
౧ 

రాధ కాలిచప్వుడు వినబబు చుండ నిశ సంబేవా చుల? లలితా £ః 

అక్క_డనుండి యొకసారి తొంగిచూశుము, నీన్ర వలదు. నీను 
నా యలంకారము సమోచీవముగ నున్నదో లేదో చూడవల 
దా! అయ్యా! నీవు కొంచెము చూచిరమ్ము. 

ర 
ఇార_._అమ్మాూ ! నాకు గూన మతిళేగు చున్నది. నాకు దిరిగిరాకుం 

డునట్లు సెలవిమ్ము మో మెద, 

పలా లకి నీకింత కష్ట మేల చేశ పోయి చూచెద. లలితా! 

నాయొడలు తూలుచున్న ది. సమిాపమందే యుండుము. (తొం 
గిచూచి వచ్చును.) వీమిది! వమి ! ఇప్పు డిచ్చటికి వచ్చిన 

కాయ డీింతలో నెచ్చటికిం బోయెను! హో! రాధాకృష్ణ! లలి 

తా! నాగోపాలకృష్షుం జేడీ! నీవు చూడలేదా? శారదా! 

నామనో నాధథు( డీష్పు డిటకు వచ్చినట్లు లేదా ? 

శార=సగము సత్త్వము.) పగ ముఫత్యఘు, 

గాధ . అదెటులు * 

శార_.నీమనోనాధు: డనుమాట సత్యమా ఇక్కడకు వచ్చుట 
మాత మ సత్యము. 

రాధ=లలితా ! నాకాంతు. జిప్పుడిచ్చటకు రాలేదా! 

లలి....ఇప్పుడురా లేదా యనుమాట మేమి * ఎప్పుడు నీహృదయ 

మునచే యున్నాడు కదా? 

రాధ. మోరు నన్ను మోసము చేయుచున్నారు. 
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1 ... శాథాకృష్ణ నాటకము 

శారంానీమన స్సు నిన్ను. జేయుచున్నమోసము మాపై నారోపించు 

చున్నావు, 

గీ మనసునకు. గలశ క్రి యిం 1 తన వశమె? 

యిీిజగ త్తంత మన సాన్లర ంచినట్టి 

యింద్భజాలం బటంచు ముసీ) దు) డొ: య 

శిష్యునకు. జెప్ప నొక్కప్పు ్ళ చెబంవ! వంటి, 

రాధ.చీ ! జగ మిందిజాలము గాదు. వానాథునిరాక మాయగా 

దు. హో! సంగీతలోలా ! గోపాలబాలా ! 

న్ సరపసంగీతమాధురీ  సాధురీతి 

సంకనొక సారి మురళి వా! లుపు మయ్య | 

త్వన్నుఖా మృత పూరం బు. 1 చావుడాన a 

ఘనభఘ నాంబున్ర చాతేక? కాంతేవో లె. 

శ్రార.... చాతక కాంత ఘనాఘనమునొద్దకుం బోవనక్క_ఆలేదా 

రాధగీ, వను చండాతపంబున 1] మృదుల పల్ల 

వాగ్నిసీకును నిల్చి కృష్ణా! యటంచు 

నిటులు నీరాక వేంచితి | సిన్టబేవ ! 

భవ్యసావమోక్క్చృతిని దప 2  పితిభవో లె. ~ 

లలి__అమ్మూ ! నీత పః ప్రభావమున నడిగో! ఘనాఘనమే చాతక 
అ; ల లాం 

కాంత యా కు వచ్చుచున్నది. & | వ. 
నం టో 

గడ? కు ఏ చేలిం చుచు న్నా (కు. ] 

(అందజు సంభమమున లేచుచున్నారు.) 

శార__మిత)నూ! శేమవర్టమువ లె తెల్ల వాజుగడ వచ్చితివి! 

అలి గోపాలపాభూా ! మీరింత యాలసించినంటువలన నూబెలి 

. పరితపించుచున్న ది, ఇప్ స్య్యాయనూ రి 

'రాధ..ఆప,శ్నము సీకేల ? మగవారి శేమన పనియుండును, 
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శొరఅమ్మా! మగ వారిపని గాదు, అుతవఆకు "జ్ఞ నెటుంగుదును, పట్లే నొవలన గలిగి వచ రిశాపము సావలనచే కేమిం చు౭ ' (గాధను జేరబోయిన రాధ దూరముగ బోవునుు నార Sue మిచ్చుదంతవమ లును, దాని మాూనుపంగల మణి యృను గూడ 6 గలకృషు సర్పమవని యూ మె మె మెటు(గును. el కృమ్ణు_.(అపవాకం రించి) మితె)మా |! | తారావళి యింటికి బోయితి నని చెప్పలేదు గద? 
ల దానిచేరు జ్ఞ “se జెప్పకోయుందు నాశ ఫలీడా వదయ్యా 1 

/ శౌర __ తా రావళ్ళి 
| అలీ... (అవ వారించి) అతా! క బింతే చెట్టు క్రంద యింటిలో నన్న దోొడి డ్తకాళ్ళబేనా క 
| రాధ. అటులనుట్ర తెప్ప ఎవరెన కేమి ? అంద తాదాశీణ ణ్య!న్య భౌాన్రని యను? /వామున నకు బాతీగము లే కొద? Fae నలో) అపా! రాధమొక్క _యౌదిత్యము ? | క చెక్కు చగాపి బూస సద) 2 ముక్క కంపు | లెగరా వూర్చుల మోన్సి యిిట్టబ్టు గాడూ | (|. బొమలు ముడి వడ; వద్దిర ! | సృవృగంధి | | చిత్త కాంతత తకు, చెప్పవర్చు. (వ్రకాశముగా) RM పాణషీ) యా ! 

7 గీ, ఓబడలుమా౭8) మచటం | బడియండ్రైశేగాని 
పాణ మంత సీన్ల 7 పజ్జ సిలివు 

మవ... ఆమాట hie టన bess 



క్ష రాభాకృవ్ల నాటకము, 
హు 

కృష్ణు గీ. తప్పు జేయు నాదు + తనువున కేదైన 

నీకు జేసి మలల? జేర్చుళొన వె ! 

రాధమహానుభా వా! నీచెక్కులమై సధరమువై నవియేమి? లలితా! 

అద్దము దె ర్చియిమ్ము! 

'శార_._అన్మూూ! నీనాథువిప్రాణ మిచ్చట నుంచి యాతనియొడలుమూా 

త్రమే యచ్చటికి వచ్చినందు లకు దారావళి యితని యంగీ 

కారముప్రై జేసినశ మౌచివ్నా ములు, 

రాధ... నిజముగా నవియేనా? అటులైన నాథా! నేను వానిని జూడ 

1 జాలను, నాహృదయము గరంగుచున్నది. అసూయ చే: గాదుస్తు 

! మో! అయ్యా! మృకుళాంగళు లచే మెల్లగ స్పృశించుమ్మాత 
ముననే వాకునతిలలిశములగు నీదుగండపలకము లెంత బా ధిం 

పంబడినవి! హోలోకైకసుదరా! గాలితాశుడుచేతనే జిల్టున 

నమృతము లొలుకు Te ee నేండీనిర్ష యములగు 

కాట్లచే నన్ని పాట్లువచ్చినవి!ప్రెంతత మక మున్నను దరళములగు 

| నా బాహొుల చే గరంగపోదు వనుభయముచే గటి గంగొంగిలింప 

'వైఅతును, మోమెత్తి కేజి పాజజూాచిన నివదనమండలమున ; 

కెక్కడ డృష్టిత గులునో యసి సనీపాదకమలాగ ముల యందే 

సదా నాద్భ ధ్యానములు నిలపుకొని యుందును ఇంక 

కాల నిస్ని ట్ల యపస్థలో చే జూడంజాలను. లలితా! 

నా కింటికి దారి చూపుము 

కృష్ణు---(తనలో) 

గ్ ఫలముగోరిన యనురాగ 1 కలనం గలుగు 

దానికి నసూయ యుండును ? గాని నివ 

లాభి సంధిని జ్రమించి ( నట్టి రాధ 

చిత్తము నసూయ యెన్నండుం ? జెనక రాదు. 

re అచు వాడిగా యాని తలని = + కయ అటక లల 
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'కోపమే లేనపుడు కోవశాంతి యెట్లు చేయగలను? (అపవారించి) 

మిత9మా! రాధావదనచుంబనమున కేదైన సాధనము సీకుం 

దోచిన జెపుముః 

ఇార__(అపవారించి) రెండువస్తువులను జెప్పెదను, వానిళోబేనినై న 

నెఆన్ఫతీనికొని రాగలవా? 

కృష్ణు. (అప వారించి) వవని? 

'శార.__(అప వారిం చిలొట్లిపీట్లమెడ కాని ఊ సరవిల్లి నాలుక కాది సంగ 

పొం దినయెడల నీపిక్క_డనుండియే యామెనుగబళింపంగల వు 

కృష్ణు__రాథా! నన్ను గటాథ్స్మీంపుము, 

నాధ___ఆచివ్నాములు వోకుదనుక నాకన్నులు నిన్ను! జాకంజూలవు 

_ కుమింపుముం నమస్కారము. నేనుపోయెదను* లలితా! రమ్ము. 

(ఇద్దజు పోవ్రదురుల) 

కృష్ణు__గీ* భవ్యభూమలతికం గూడు 1 జ్వాలవ లెను 

జ్వాలికను వెంబడించెడి + వాయునున లె, 

వాయులవారిని విన్నాడు 1 పరిమళంబు 

గతిని కృష్ణుండు రాధసం(గతిది చేయు. 

(సమ్మమించును.) 

ఇశార__వారణముతోడివనాలమువలె నేను నీవెంటనే వత్తును 

క్ష. (నిమ్మ_మించును.) 

పది ప,థమా- ంకము, 



ద్వితీయా ౦క మ్మ 

(పచేశము__మధు రాపుర మ, 

[ప్రవేశ ము;_--శారదుడు ] 

ఇర... నామితుఏనికి యాయవరపువావ్మాణు:కివ లె. నెక్కుగడపు, 

దిగుగడ ప జాతులలో గద్దజీగానివ లె బృందా వనకుంతేయు 

గగ్గోలు పెట్టియాత:డిమధు రాపురమును జే నాయడు, దీష పభను 

గాంచిననల్లివ లె రాధ బాధ పడ లేశ యాశ6 డెచ్చటకు6 గాలు 

కొలందిచాంటి నాండుుదంకతపుసలుపుగలకోగికి శీతోదక పానము. 

పాణసంకటమైనటుల విరహ వేదనాపరిత పయ నామెకు 

శీత్రోవచారము దుస్పవాముగనున్నది ఆసు గబోగండెవలె వీరి 

మధ్యమున( దోీపుడుల( బకుట చే నాతడు తెసటకు సిద్ధ 

ముగ నున్నది, ఇప్పుడు రా ధాదేవి కృష్ణునొద్దకు. బోయి యా. 

తని బృందావనమునకుం దీసికొనిరమ్మని పంప విటకు వచ్చితి. 

సి అంతఃపుర్మవవేశమున కంగీ కారమునిమి త్రము దాసిచే 

నొమ్మిత్రుసికి వార్త నంపిలిసి గాని సెల వీంకను రాలేదు. 

[నేపథ్యమున్న---శారదా ! సాతాాజితీదేవి సెల వైనది. మిరు 
లోనికి రావచ్చును, 

కార. గోపాలకృమని నూతనవధువగు సత్య భామపరిచారిక నన్నుం 



ద్వితీ న్్ ౦కమాః 1g 

బెలు చుచున్న ది. (పీకాశ ముగ ఇపినో | వచ్చుచున్నాను, 

(నివ్క.పించును.) 

(పజేశము; _ సత్వ భామాంశః పురము. 

(ప వేశము?= సత్య భామ, తరళ.) 

తర=_ఇ(క నట్టియాటలు సాంగవు, 

సత్య-__సాలోని చ్చిననావి కేవ మేమి? అను రాగబంధ మున, కఇాహుబంధ 

మున్క నాజ్ఞాబంధమున, నాథునె గట్టి వెచితిని, రుక్మిణికి నేర్పు 

తక్కువ. రూపమునమాతి) మంతవి శేమ మేమున్నది! 

శర___అదిగాక (స్త్రీల కంతమె త్తదనము గూడ దమ్మా ! రుక్మిణీ చేవి 
మవోరాజు గారి (పతిధ్వనిక దా! డో యన నూ ఆం యన నా, 

సత్య==సా్టాతం త్య ము సామాన్యమాక అడి యుండుట కెంత సాందర్య 

ము గావ రను? బుతచాక చక్య ముండవ లెను! పెనిమిటిని ఇశు6 

జేసికొనుట మాటలే! అందులో భూలోకసుుదరు. డెన నా 

నాధ న 

తర-__తిలోకసుందరివి కావుననే నీ వీకార్యమందు. గృతార్థ వెకివి, 
పెద్దబేవిగారిపరిచారికల చేత మాకు సూడుమాటలు, వెళ్టి 

మూటలు, తేప్పే నని. 

సత్య. పెద్దదేవిమా త)ము మీమ్మాల జశమిచేయంగలదుక భదూచితివి 

శాదా మొన్న నామెకు జరిగిన శృంగభంగము. 

_ తర__జరిగినజేమి? మిరుజరిగించినది. 

సత్య-___అంతకు మన కందులకు? నాథుడు మనికనుసన్న మెలంగుచు 

న్నా(డని గర్వించియుండుట మంచి కాదని చూచిదమూడళనటు 

లు, వినివినసటులే కాలక్నేపము జేయుచుంటిని. నీవు గని"పెబ్దు. 
చునే యుటివిగదా? అదిగాక, ఎందున శేవీఢేవము అేకపో, 
యిన గట్టుకొనుటలో నె శ డియదృష్టముననో మొట్టమొదట 



“20 రాధాకృమ్ల నాటకము. 

బడినది “ జ్యేష్ట” యని కొంతమొగ్గరమున నేను రోజు లీక్చు 
కాని వచ్చు చుండగా 

తర._అప్పుడైనను దక్టిణిగారిదోమ మని చెప్ప వీలులేదు, ఆమెల్ల 
కంటిదాసివరాలమున నామెకు మాట వచ్చినది. 

సత్య __పరిచారికల నాజ్ఞాబద్ధలం జేయుటకు. ట్రకిభచాలనివట్టపు దేవి 
యిక బతినేమిచేనికొ నంగలదు. వద్? నాలుగువూసములనుం 

డి బృందావన! షయాణము( బెట్టుకొనినకాంతు. డీసరికి వెడ 

లంగల్గీ నాడా! ఆపనికిమాలిన రా ధాసం బంధము నేనప్పుడు ప్రి 

యింటికోఉలిని గాకపోన్రటచేత జరిగినది. కాన్ని మొన యెడల 
జకుగనిచ్చియుందచునా?తర ళా!సీవ్రరాధ నెప్పుడై నజూచితివా? 

,.తేరందమాడ లేదు. కాని చక్కనిదట |! 
క సళ్య_గొల్ల దాని! సౌందర్యము, ప 

“ll jf! సౌందర్యవతి యని నీతో నెవరు చెప్పిరి ? — | 
తర! మహోరాజమితుగం డపళారదంయ, 
నక అతి డికను కావే దేమి?(ఛార ము(డ్ను ప వేశిం చును) శారదా! 

మాటలో వచ్చితివి. నీకు నూజేంత్తాయువు సుమా! 
"ఇార___శతముగాక మజియొకశతమున్నను మామహో రాజుగా రి భార్యల 

సంఖ్యమధ్యమున వార్త లుమోసికొానిపోవ్రటకు నాకుంజూలదుం 

సత్య-___సవిష్పు జేమెన వార్తను నా కాంతునికిం దీసికొని వచ్చితివా? 
శార__ చేను బ్బ దాొవనమునుండి వచ్చుచుంటినిగచా, అచ్చట భార్య 

'లెవరున్నారు! 

సత్యె=(అప వాళించ్చితేర భౌ! దొంగముండకొడుకు కమ్ముకొన్నాండు, 
ఇప్పుడు ఏ:జేదో రాధాసంచేశమును దెచ్చినట్లున్నది సుమా! 

'తర___(అపవారించి) నాకు నటులే తోచుచున్నది, 

సత్య_.._.ఇచ్చటి మేఘము భార్యలనునపూడు బృందావనములో'ని కాం 
త'లవరు ? 



ద్వితీయాంక ము, ల్ 

సారటినొల పడు చులుం 

తరడాకమాత) మెజుంగకసో లేదు. .మవారాజుగారికి వారికి నున్న 
వా" 'సంస్ర్రధ' కేమి క" ౨౨ మల 

'ఆార..వకపురని వా ససంబుధ్గము;వక నదీ పానసం బంధము; దధి భౌండ 
వికలనస3బాధము నవనీతవారణ సంబంధము. 

సక్య __ వస్తాపవారణసం బంధ ము జెప్పితివిగా వేమి? శతేనిపోనిమాట 

లేల? శారదా! రాధ చాగుగనున్న చా ? 
శార=అనణా నాకుం దెలియ లేను, శే వుముగ నున్నదో లేదో చెప్ప 

వలెస్కా లేక చక్కగ నున్నదో లేదో చెప్పవలనా? 
తర__ఇప్వు డామె శేకుము చెలియక బెంగంబెట్టుకొనుచుంటి మను 

కొంటివా ? . 

ఇార.న్తాద్తర్యువతియని పదికసిదదుదుంటిరా యమా? 
సక్య అది సౌందర్యవతి. మైన. దద్విరహమున నాధథు:డు పరితపిిప 

వలెను గాన్మి మధ్యమున మూాశేవి? పృసంగమున సుందరి 
యేనా యని యడిీగితిపి. వపెప్పరాదా ? 

శార_చెప్ప వీలు లేదు. 

సత్య అన(గ క 

శార.అల సాధ్య మని. 

| పసు, సప్పస్యరము లాయాసంపూర్ణ త్వా సంపూర్ణ త్వాద్య మిత 

; తొనందకరముగా నుండును, కారణమేమో చెవికి'దెలీయను. !: 

సత్య —ఈ! ఈ! నిజముగాస్త? అంతలావణ్యవతియా రి 
ఇారంటాఅమ్మాా! సంగీతమునకు సౌందర్య మునకు నొక దారి గానుకిు 

| 

'శేదముల చే సమసించి సంగీతమగును, అన్ని రాగములు మనో i} | 

; వారము లేమైన నొ"కాక్కటిమా(త మొకొ-క్క. చెవికి నమి 

\ బుద్ధికి మొదలే తెలియదు. అటువే యీకరచరణాద్య వయవ - 



ఫ్ర రా భాక్ళళ్ష వాటకము, 

గ్ శ / లు బలదుర్చలాడి వేదములే సాంగత్య ము_ది సొం ఎదర “3 

గీ |మనిపీంచుకొనునో, అన్ని శరీరములు సౌః le య్ 
Yl | యిన నెకొ_క, దేవా ముకొ,_క,_ గంధక సుందరము గ 

|; గన్యబడును కారణము బ్రవ్మాశై న చెలియదు, 

ఫక్య__ కొన్ని గాగములకు. గొన్ని స్వరములు వర్జ్యములె యుండు 

నుగదా ? 

శారం్లఅట్టివాశే సౌందర్య వివంచము న సాకులు నేకకర్లులు, 
! పాదళూన్యూలు మొదలగు వారు, 

సర్య--లట్టి వక్ స సషరూ పులు సూడ సౌందర్య వతు లవియేనా నీయ 

పాయను న 

శార._అమ్మూ ! కుశ్టాపరితా)ళమైన (శ్ర్రీకృష్ణునికంచు మన మె. 

క్కువ తెలిసిన హా స 

సత్య-__నా నాము ని కుద-జొా కటి చేయుంద్తురేమో ఓ్కాని 

శారఅటి-దో సీనాథుం డననేల 2 బోకనాథు..డమము... .. 

సత్య--అలాగే కాని యిది సుందరా కార యిదియనా కార్క యనుఖే 

దము పీపంచమం దున్నదని నాయభి సాయము, 

శార__._.నా కాసంగతి తెలియన, 

సత్య రాధనుగుజించి నేను కొన్నిసంగతు లడిగెదను, నివు చెప్ప 
వలెను 

శార__ఇప్పు డాప్బశంస యెందులకు గ 

ఎ-వీమాతిపువిలాసవతి యో తెలిసికానంగోరి చేవిశారడుగు చుం 
డినపక్పుడు నీ కిట్టియ సాధ్య పాండిత్య ప పక క్ష ర మేల? 

శార--లఅమ్మా | సరే, అదముగుముః 

సల్య._ దానిచేహబ్భాయ యెట్టిది ! 

తర=అమ్మా ! ముందుగా నొడలిరంగుమాట యెంకులకు ? కన్ను, 

ముక్కు. తీ రడుగరాదా ? 

గ 



దితీయా౨కము; లట 

సత్యస కువిభ క్షయులణు వవయవముల మొక్క స్సుకణము లేనిడై న 
మంచి చాయ ౫ లా - మెడల్య నజ్ఞానులనణు వుసషు చే నుందర 

వతి బరిగణి ప బపను. కండజోక్తి భా మాప్ఫథానపకి చయ మే 

గనుక వారికన్నులు వెంటనే మోసపెట్టంబడును*, అదిగాక పు 

రమల కనురాగము చర్శమాత గత మే, కావున చర్చుమ్మాత 
గాం భీర్యముగల యీఖాయావిలాన మున కే యణ. తలూ గ 

కురూపులవలల. జిక్కి పరిహాస పాతు )లగుదురుం దీప కాంతి 

చెం గృమ్మబకిన గాజుాజాయి వజమునలె వెలుగదా? వె 
- . చ్నెలలోని దృష్టిబొమ్మ నేతుపర్వముగ నుండదా $ కావున 

ముందు రంగుమాటయీ చెప్పుము 
"శార___మోాకిద్దణకు వివాదాంశేను తీజీనక్లేకద ? 

తర=వివాద మేమియు లేను. 
శార__అటు లెనం జెప్పెద వినుము. ఐముభాగనుల పసపుళో నొక 

పాలు సుద్దముస్టు నెకపాలు కుంకుముయు గలిపిన_ 
'తకపొడివసునవ్రులు గాంబోలు! ఆవుపాలు పోసి కలువవలనేమా__ 
సత్య---తరళా! మాటలాడకుము. శారదా! మాకు నీవ్ర చెప్పీ న యో 

గము బోధ పడినది కాదు, ఆచాయగలసామ్య వస్తువును జెప్పుము. 
“వారఎాకవులు చెప్పు తలతిక్క యుపమానములు నాకు నచ్చవుం 
వుత్య-__నీయిష్ట మువచ్చి నట్లు వెప్ప్చుము. 

శార=జీడివామిడీపండువ లె నుండును, 
'సత్య(నవ్వు చ్చు) చి చీ! ఎజ్బజీడిమావిడిపండు గాదు గద! తరశా! 

ఇక్కడికి రాధపన బయటం-బడినది, చూచితిచా ! 2 గ 
క 

'తర..వీ మున్న దమా (| గోడణాటు గూన గోలకొండ సాస్ లగ 
నత్య___మగ వా రుచితజ్ఞు లైయున్న దాని ననవలసిన జేవు * శారదా! 

రాధ పొడుగుగ నుండునా ? శేక 'పొట్టిగ నుంకునా ? 



న 3 ర్థెక్తి రా ఛాక్యష్ల నాటకము, 

క్ష 

శార_..వాిసారూవ దీగ రూప నిగయమునకు చేను నెయాకరణుం.' 
Fa యం ర ల్ 

డను గాను కాబా యొకసారి నీనాథుక్కు శాధయు నొకరి 

యెదుట నొకరు నిబంవంబడిరి, 

సళ్య._ (తనలో) హృదయ పుట భేదన వెంనర్చు వాక్యము నుజెప్పి సొ(డు, 

(కోపముతో. బ్ర కాశయుగా) అడుగ నిదా ని కిం బత్యు తరళ" 
లీ — 

మేలచెప్పెదవ్ర, 

తర... ఆమ్మా ' చాంతినొందుము, 

శార... ఒక తె, యిద్ద జైన నసూయగాని వందలశొలందిమయైన ససూయ 

న తనయెకుట సిలువంబడిన యా క్రీ నాథువి శి: స్థమణు 

్ 1! 'మయూరవపీించఛ ము రాధాసౌందర్యా లిశే యము ను గూర్చి నిక 

/ || కంపషము పేయుదానివలె నూ౭గీ పూని యొకవంక రొఆఅంగిన 

"పుకు శ్రీషృష్ణుణు తల వంచకయీ రాధ తన తలయొ త్తకయే 

యావీంఛమును రాధ గుదుకుషజచెను, 

సత్య. (నవ్వషచు) తం శా! స్పవ్లమయినదా+ వటికొంగ్య సారసపత్నీ 

నిప్పుకోడి, గొల భామ మైనందులకు గొల భామపురుగున లెనే' 

పొడుగు కాళ్ళ దైనదాః యొత్తుకొనినక్తే యున్నది. చక్కల 

వజ 

bw, 
క 

స్ట లే 

ళా 
క 

మము 

దనము. Se టి 

శార._. పా లెపుకుగుమాటం జెప్పమజచితి వేమి + 

సత్య... ఈ గడసానికి, నీయడవికోంతిక్తి నీమాకాశదీవ స్తంభమునకు. 

నానాథు.డు వశుండయ్యె నాళ వో! వెతగతివాకైను! నావంటి 

మహారాజపుత్తి/కన్కు నావంటి యసమానవిలాసవతి నీ చానిస' 

సవతి యని పీలువవలసినచ్చెనా? కొలమహిొము! 

కార... ఆరసులతియం బరనిందయు నెటుగని మాకు 

తఠ.ఇ్రందున నాళ్మస్తుతి యేమున్న ది? oy 

సత్య తరశళా! లోకమెజీంగిన యంకమున కాతనితో వివాద మేలశీ. 



"ఇర 

ద్వితీ మయాంక నుం ఏ 

శారదా! అడుగ లేక నాకు చెప్పలేక నీకు బాణము వసుం 

గుచునే యున్నది అయిన నొక్కయంక మడిగెదను. రాధ: 

ముఖ మెటులున్నది? 

శార__ వీపున కెడటివైపున నున్నది. 

తర. బా్రవ్మాణుండా! పరిహాస మేల ? వర్తులనముగ నున్నదో లేక" 

కోలగ నున్నదో చెప్పుము. 

సకర_అం తే కాదు, ఫాలము సన్నమో విశాలమో బొమలు నిం 

.. కుగ వటివలై యున్నచో లేవో, కన్నులు సోగలో కావో, 
పొడచినట్లు ముక్కున్నదో లేదో, తీర్చినట్లు చుబుకమున్నదో' 

శేదో, యూ మొదలగు సంగతుల. జెప్పవ లెను. 

శార___నాపుణ్యవశే మున నాకు గ విత్యమబ్చినది కాదు. తలేసియెడల 

నవయవమున కటువది పద్యములలో బృబ.ధమును జెప్పి 

యాడేపీంచునారే కాని యామోదించువారు లేక, త-రేక్షోళు.;' 

గొట్టుకొనుచునే యుందును, అమ్మా! నన్ను బాధ పెట్టక 

సీ వొకసారి బృందావనము వచ్చి రాధనుజూడరా దా? 

సత్య... ఈ రాతి) నాకాంతునితో నేనుగూడ బృందావనపీయాణ 

మును జెట్టుకొనియె యున్నాను. 

శార.అ! అ! నేనుజెప్పకుండనే నామిత్ళము ప్రయా ణోన్నుఖు 

డయ్యెనా! 

సత్య. (అప వారించి) తరళా!-వింటివా? ఇప్పుడు స్పవ్ష మైనదా* ఈ. 

బ్రావ్మాణుండు నానాథుని రాధాప్రనాథునిం జేయుటకు వచ్చి 

నాడు* 

తర___(అవనారించ్సి పంప(బనుట శీవ్యి పంపుటశేమ్కి మూ చెదము 

గాక, ఇది వజక చే కావశ్యక వార్తలను బంపియుండ లేదా వద్వీ 

ఒక్కయడుగు బృందాన నను వైపునకు సీ కాంశు(డ పెట్టం 



28 రొ ధథాకృమ్ల నాటకము. 

గలిగి వాడా ఈవారిమా తమువిశేస మేమి? కాని దానికింకను 

నిరాశగలిగినది కాబేవి? సిగులేక యన్నివార్త లేల? ఒక 

వార్తపె రాకున్న నోరమూసికొనియుండరాదా? ఇంతదైన్య 

మేల ఇ+తగారవ మోన్న మేల£ిఅదిగాక నీకాంతుండు తనము 

లె యనుకొనెనా? దురాశపాతకము! సీపీ) ముండు దనమెడ 

Med గశైనాక 

'శార. అమ్మా ! నాహిముసి. జూడందల: చి వచ్చితిని, ఇక్కడనే 

యాలస్యశుగు చున్నది. నేను బో యెదను, 

సక్య__నీమి త్రమిప్పుడే యిచ్చటకు పచ్చును, తరువాత రాధయొద్దకు 

వెళ్ళిన నిషూడు సత్య భామయొద్దకుమాత)ము రాకమానండుం 
అల్లూ. 4 

తర. చెలీ ! మహారాజుగారు దయచేయుచున్నారు. 

Me (కృష్ణు, జు పకేశించును.] 

అ || ] ఇ జాం, 
సత్య నా ధా! నమస్క-రించుచున్నాను. 

కృష్ణు సుమంగలిభ వ! 

శ్రార=మికే)మా! నీనమస్కారమున కెవురు చూచు చుంటిని. 

కృష్ణు ఓహో! శారదు(డా! ఎప్పుడు వచ్చితివి ? నముస్కా.రముం 

శార విజయీభవ ! ఎప్పుడు వచ్చితినో చెప్పనా ? 

కృష్ణు ఈోం 

చార. ఎప్పుడా * నీ వెటుంగనపుడుః 

కృమ్ణు---ఎక్కడనుండి? 

శారఎినీ వెటి/గినదానినుండీ,. 

కృమ్లు__అదేది? 

సత్య రాధ, 

శారనీవ్రు లేక్ చిన్న(లోయినదానినుండిం 



[9 
Ay కష రి DET కృష్ణుడుంతదెదిః 

గో 
ఆటను ణు. పార్ట దం న్ మ అ ల్! స త్య. రాద "యనశన లేదా! 
మంతా 

వ ల ప a భక్! tr ఆ తలి బ్య 
am, శార= బృందావనము. > 

సత్య సోన హమాటలను వినుపించుకొన వేవి? నేను సత్య భామను, రా 
ధికాదూతను జూ చుట చేత నే పరవళుఃడవగునీవ్ర రాధావర్భవ 
మున సెట్లుందువో? 

శృష్టు.__ సత్యభామా! అన్యభా యంచకుము. 

అ, మొదట బ్రావ్మాణు_శు ( వీదప మిత మితండు 
సంతతానుకాగ 1 సదన మైన 

బృందనుండి వచ్చె ? నే సావధారుండ 

నగుచు మాటలాడం + దగదె మగువ | షె 
శార__మిత)మా ! మొదట _(బావ్మాణుఐడని చెప్పీతివి ! ఇవ్వకు 

మాత9మో ? F || | 
"సత్య శొక దా | వేదాధ భ్య కు నాదులు వదలి తార్పుడు నభ్యపైంచు 

టవలనం గులభి "వ్హత్వము గలిగినజేక యని యనువూాసిం 
చుచుంటివా? నాథా ఈత. దెందులకు వచ్చానో లీ భుముగ 

“  నడుగవేమి? 

"శృమ్లు.__తొంవకయేల! సీవ్ర వినుచుండగజీ యడిగెదనుం 
(తనలో) గీ, శిరముచుట్టు కన్ను లం సాళెపుకుగువో ఆ 

శశ యువ వాడి చెన్రులును ₹ సర్పమటులు 

విసపునాల్క; కోంతివలె నా 1 వేగఃు.- 
గలయసూయ సంకరరూప 2 గాద యు యు, 

చ) కాశముగా) షిత)మా! నీవు నాకంశు నదృవ్ష నంట డవ్రుగదా! 
కార నాకొక్క భార్య యగుట మేత కనా ? 

వత్య__ కాదు రాధనుజూచి వచ్చుటచేత__ 



చారం. జ్యోతి 'శేనిచోట వెలుతు కుండునా? 

కృష వారై వారు దపీీచుచుండిరా* నన్ను దీసికొ నిరమ్ముని వారే 

నిన్నిటకుం బంపీరికా దా రి 

\ ళార---ఇది గురునాజ్ఞ, (అపవారింది) కాదు. గురుజఘ నాజ్ఞ, రాధా 

| సందేశము, | 

స్య. నాథా! సిమోామి ప్ప కు వినూతనవి కాసము జే కోభించుచన్న 

చేబు ? 

స) 
గ్. రాధ యనుసుధామధు రాతుశ్రరములు చెవిని 

' -. బచీనచెంటునె మనసంత.-హాభను జెంటె ! 

నొక్క_మాణుగం దటుకునం 2 జుక్కరాల 

a రప్పూనను వెల్లు నమవసరాతోవో లె, 

ai 

'పేమకును స్థానమగు వారి +) తేమ మెబు స్త 

సౌమనస్యంబు నాకు నా శ్చర్య మగువ? 

తూర్పు తెల్ల యబాతినశోభ | దొలుతం గాంచం 
బూోిద్దుకిరుగుడుపువ్యు న | మ్మూదము? గనదె ? 

సత్య=నీవ్రు సేమించుశా రచ్చట నువ్నప్పూ డిచ్చటివా రెవ్యరు ? 

పీకు శ తువులా! ఆహో! ఎంత వగకా(డవు? నన్నెంత మోసము 

చేసితివి? నీవు నన్నె (ఫేమించితీవని పొంగిపొంగి బోరగిలంబడి 

శ! ఇట్టిచేన్నాసీయ ఓీయనుగాగము * .. 
వనుకు అ వనునంకా నిరాశా నానా 

(Cs) అమ్మూ! తొందరవడకుము. మగవారిళీ ప్రేమను. 



ద్వితీ తఈనాూం౦ంక ముం 9 

సీట్రిపె నురుగువంటిది. పటి _మాడకున్నంళవజఆజశకే మెబండా 
జ తిలో. 

కంల వపను. వ్ 

రము తం అందు రాం CE mabe వున 
చనల లం దమం - త్ న... 

కృష్ణు (సత్య భామచేళిని బకాకొచ్చి) బృందా వనమున నాకనుచాగా 

స్పదము లున్నారని యనుటవలన నిక్క_డగాని మణియొక్క. 

యెడంగాని లేరని యర్దమా* 

శాకఎ(అపవారించి. మిత్రమా! కాంత్తవార్త్శం జెప్పుదున్నాను* 

మజియుక్క_యెడ ననుచున్నావ్సు బొమ్ముజెముడువలె జగనుం 

తయు వ్యాపీంచందలంచుకొ నినావా యము? 

కృష్ణుమ్మీ 5 సర్షసమవ_ర్థనెకపొశ, ససరణి 
కా నై we ననా యను రాగమునకుం 

లంబులు గానట్టి తావు లేవి? 

వైరి వాక్టికోయల 1 గవ wet 
IN 

సత్య_గాలి వలె సర్యచంచలుండ వై న నిన్ను నమ్మావలసిన పని లేదు 

శార.(అప వారించి) దవీణనాయకత్వ మనుమివచే లోకనాయక 

తము నీయందే యారోవణముం  జేసికొనుచున్నా వేమి? సీ 

కింత మొండితనము గలదు కావుననే యిందటితో వేంగుచుం 

టివి. కాని లేనియెడల సర్వేశ్వరుని తరమా? (పికాశముగా) 

గోపాలపిభూ! నీవ్ర తేని బృందావనము. 

కృష్ణు.--నన్ను నమ్మూకొనిన గోపాలురందబు సుఖులె యున్నా'రా? 

సత్య--నిన్ను నమ్ముకొనినవారు గోపాలురుకారు. గోపీకలు, ముందు 

ఉందాట కడుకకపునముల మాల నిినెకు 

కృమ్ణన్వీ లమాట (నీ సేవన సీవడుగుదు వని నేనూర కుంటిసి 

మతమా! గోపాలురు వేమముగ నున్నారా! 

శారఎ--అ! మారాక నిలువు గుడ్లతో నున్నారు. (అవవారించి) 



తై రా థాకృష్ణ నాటకము, 

0 | శ్రభువ్తువా రిచ్చటకు దయచేసి వప్పటినుండియు నెవరిగార్యల,, 

శ | ఖౌ వాన గాపుకముల. శేయును సుఖము? నన్నారు) 
కృష్ణు---(నవ్వుచుసష్నండ్సు | 

సక్య_..అదిగో! నవ్రషచున్నాన్ర. ఎందులకు నవ్వితివో నాకు. జెప్పక 

తప్పవా ఇప్పు డంత నవ్యవలసిన కారణ మేమి కలిగినది? 

కష = శారదుయడు పరివోస వాక్ళపీ)యుదుగ దా! (నవ్వుచున్నాండు) 

సత్య. హస్తాగగము ముఖమున కడ్గయు చేసికొని యింతకు ముందు 

నాకాాతువితో నీ వేమిపరిహోసో క్రి. బలికితివో యది రాధను 

గుణించి యగనో కాదో చెప్పెదవా? లేదా?(శారదుని చెవి?” 

బట్టుకొన్లును అననన 
శార...అయ్యో! కొజుకరాని కొయ్యయై కోంతివంటిమగనిని గొజ్ప 

లేక వేంతవాతకాని చెలికాండనై ననాకుం జెవులపట్టి యెందు" 

లక మ్ళ్లో! మతమా! దూతను కిచ్ చాకో దని ఇాత్ర్ర 

ములు ఘోషించుచున్న వని చెప్పి విడిపింపవయ్యా! 

తర=(తనలో) చెవి బిగి య(బట్టుట చేత గాత్రమునకు హాొచ్చు[శుతి 

వడినదడి. 

సత్య చెప్ప వేమి! యా 

శార== చెప్పవయ్యా! శీఘ్రముగం జెప్పవయ్యా? 
కృమ్తు-పాాణపియా! విడువుము. 

బోర కాదు, “హాణవా న. యని పీలువవయ్యా! 

సత్యవామనటుచు ప్రాణప్రియా యని యెవరిని బిలిచిలివి? 

కృష్ణు... (మ్యకామగడ్డకుల బట్టికొన్ని...ఇవ్వూు చే నైన లెగడ్డము. 
_.ఎట్టుకైంటినో దానినే పిల్లిచికిని  ____ 

సర్య--- నెను నీకు. బాాణప్రీయను గానం. న్ను బశినూలనలసిన 

పసి నీకు కేదు. నాయంతరాయ మెంతమాత మును చేదు. 



సీవ్ర బృందా వనమున కీప్పుడే వెడలవచ్చును. అక్కడ నే యు9 

డవచ్చును. రాభతోడనే కులుకవచ్చును. తరళా! పోదము 

రమ్ము. (వోబోవును,) 

కృష్ణు-_ఆ. చెంప గెంపు గదుర | సీత్మా_రమున మోవి 

యదర్శ మోము దప్పు 1 నంత జాజు 

కొళ్వు వదలి చెడరం | గోపమునను పీతి 

నజె రమణి యొనర్చుం + గదర! యదిర! __/ 

శారదా ! సత్యభామ కోపోవశాంతిని గోరుచున్నది. 

శాక.(అప వారించి) సత్యభామ -గదెదూడ జూతిలోనిది పా లెక్కూ. 

వవదలి దూడను జెజుచగోపాలునినతె ననురాగ మమిత 

ముగ గనంబజుచి యీకాంతను వాడు. స స తః 

కృష్ణు... పాణనాయి కా! నను 

సత్య... నీవు చెప్పంచలంచికొనినది నేగెజుంపదును. రమ్మని రాధయా 

జ్ఞమైనయపుడు నన్నడుగ చేల? సంతోవముతో వెళ్ళవచ్చు 

ను ఇక నీకు సత్య భామజోలి యేల? 

కృ=రాధనమూాట కాదుః ited 

సత్య-సీకున్సు రాధకును భేదము లేదు, కావున నీమాటయు నాకక్క- 

ఆలేదూ* సి ౦ంతే నునన యెజుగక మోాసపోతిని. ఐన 

నొక్కమాటం జెప పూచున్నాను విన. నేను జెప్పనక్కఅ లేదు, 

సీవ్ర విష్టేనక్క అ లేదు. ఆలస్య మగుచున్నది. రాధ బరీఖీం చు 

చుండును. వేళకు రాసియెడలం గోపపడునేమో ! త్యరపడు, 

కృష్ణు రాధమాట కాదు నామాట కాదు, సీమాటజెప్పెదనువిను. 

సత్య నీకు నాయందంతయ భిమాన మండిన సీరాధ యేల దావ 

రించునుో లేదు. ఇయ నేమియు లేదు. సై నెజుంగుదును. నామై 

_ననురాగము లేదు, సీకుబ్బంచా నన'మే స్యర్లముః న్. రంభం 
ళా 



ఫల రా ఛాకృష్ణ నాటకము. 

వన టే, 
శీ అధికరాగ మసూయచే | t సకటవికట 

wre మ శంకు భా 

మైన. బు ఉక్ట్టకోపము ల ఖై నగును మా! 

ae మైనదాంతుర్మసాయనం బె 

లల బులుసై నకాండిగా 8 నగును గా! 

గీ. కాలదియా కోప మనునయశ॥ములను బోను 

చెద్దకో పము వానిచే 2 వృద్దినొందు 

“నుహ్టు” మన దీప మార్చెకు + నూర్చె యధిక 
మైనవహ్ని వేలను భగ్గు ్ళ మనలోజేయు. 

న. తగుణికోపంబునకు వడి, తగ్గువఆకు 

నస్న్మృదీ యోప శాంతివా క్యాళి వృథ యె 

పూర్త నేగాధికాపగా | పఫపూరమునకుం 

'జెట్ట సాహసించినయానక బ్రో లె 

(అపవారించి మిత్రమా ! చేనిప్పు జేమి చేయుదును? 
శార_ (అప వారించి) విరవా బాథావరిత ప్త యగురాధ వార్తను 

ముందుగ విను, 

క్ర లహ్హు --(అపవారించ్చి 

న్ వాదువిగ్షేమ మోర్వ్యక ఖై సవయునట్ర 

రాధ నే చూడ'బోదునో + పిబలకోప 

భార యగుభఖామ నూణికిం(పంగ నిటన 

యుందునో? సఖ! యేమిసేయుదునా వెపుము 
ఇార__(అప వారించి) ఉఛభయతారక మగుమార్షము. జెప్పనా ? 
కృష్ణ (ఆపవారెంచి) టాం 

శార. (అప వారించి సత్యభామను వెంటంబెబ్టుకొని రాధయొదకు 6 



ద్వితీ యాం౦క ముం షక్ 

“సత్య ---(ర్లోవముతొ) నన్నింతయు పేక. సేయుదువా? నాకోపము న 

నో దపీింపంజేయుచుండ నీకు. గనుల చల్లగ నూరకుందు 

వా నామోామన( జూడకుండ నీమితునితో రాభాసంభెవమ 

అమ్మ్యునం గులుకు చుంటి వా? అత్యా ప్తనగు చేను రాధనూట సీ 

చెవిన బడయగనే యింతపగదాన నై తినా? వో! యెంతమోస 

గాను JIM. 
శార__ (అప్తవారించి) వి.టిపా ? కోపళాంతిం శేసితివికాదని కోపప 

డుచున్న ది, 

కృష్ణు __(సత్య భామను సమిోాపించును.) 

“నత్య _ రాధయింటేికి దారి యటుగాని యిటు కాదు. 

కృమ్వ రా భా 

నత్య-___ఆ(! ఆ! నన్ను రాభాయిని కియబుంచుదుంటివా? నేకు సీకంటికి 

రాభవతె నగపడుచు3టినా * ఆహా! అనురాగవశ మున బ్ర) 

పంచముతయు రాథామయముగా నున్నదా? చేను రాధను 

గాను. మితిలేనిచాసలచే వలపింప౭చేసి తుట్టతుద కీవిభ యుగం 

జేతంబడిన మంద భాగ్య యగు సత్యభామను. ఇ్రడిగో!చూను. 

అగ్నిసాత్నీగ వీవు నామెడనుగట్టిన నూతనమంగళసూత్యము, 
దట్టి కేజముగల కుభచిన్నాము నాయందుండ సిగ్దులేక్క గారవ 

శ్వ లేక కులీనత తేక, తమకమున నొడలిస్టృతి లేక తనంతల 

దాశే నీవెబడిన కేరగొల్లసానిమైన రాధయని నన్నేల భి 

మపడితివి? వమి! అంత తేరిపాఆంజూచెద వేల! సీవ్రగట్రినమం 

గళ సూతి ము సీకే యానవాలు జెలియుటలేదా ? 

కృష్ణు (నవ్వు చు) సీమెడలోనిసూతమువంక నెవరుచూ దుచున్నారు! 

గీ సూతిమునతకెన సందీక 2 స్థూలమగుచు 

కక్కి తియు నీదుచన్షన 1 యొక్క_యంత 



శ్రీశ రా ధొక ఎవ నాటక ము* 

రమున నెట్టులో నాదూఫు 1 లిమిడి యహవా! 

కమ్మురంగ లేవు త్రాతిళోం 1 గప్పలటుల, 

సత్య. ఎందుల కీమాయమాటలు! నేను నిన్ను నమ్ముంజాలనుం- 

కృష్ణు... గీ రాగవకశ మున దనుందానె ₹ రాధ నన్ను 

గవీసె నంటివి సత్యంబు | కాంత! యేను 

పా్రర్ధనాపూర్వకముగనీ ( పెని బడితి | 

నెపరియాధిక్య మెట్టిదో 1 యెజుంగలే వెళ 

సత్య---ఇదిగో! నాయాధిక్య మేమి యోకన+బడుచు నేయున్నది. నాయె 

దుటనే స్ రాధాఫంఫభామణముననీమితు)నితోం గలకలలాడు' 

చు నీవటుండ్క నదివిని సహింప లేక మూతి ముడి వెట్టుకొని న 

నిటుండ, రాధానురాగపరవశుండ వై నీవటుండ్క నసూయా వేశ 

మువేం దోపమొందుచుం గోపశాంతికి నీవలననొక్కమాటయై: 

సనో చుశొ శక నేనిటుండ, ఈసౌరభ్య మే కాదా నాయాధిక్యముం 

కృష్ణు (తనలో) 

గీ. కోవము విచితరూపము ? కోపము నరుం 

గనులు. గర్గములును దయా[కలన లేవు 

సర్వమును గబలళింపంగ | జాలునో రొ 

క(జె యజగరమునకువలం | గలదుగాచె, | 

సత్య---సీవనుమాటలు నేను వినకేము? నాక ర్లములు లే ఆ 

౧వణకుతూవాలపరవశ ములైనవా * నీపంకం జూడశేమిక్ నా 

నేత్రములు గాధి కారూపదర్శనకౌతుకవశందము లైననవా ? 

చేను వీతోడననుకూలముగ నూటలాడేమి? నాజివ్యా కథా 

నామసంస్థరణా లి విళో లయె యెదుటనున్న మానిసిని రాధా: 

యని పీలిచిక్షదా ? 

కృష రాధయి.6 కి దారి యటు కాసి యిటు కాదని నేను నిన్ను 



ద్వితీయాం కము తీస్. 

సమిపీంచునపుడునీవధి మేపీచితివి, అంత “రాధా” యనుచు 

నేశేమొ చెప్పంబోవ(గనీవు నన్ను బూ రముగ వినకయే నీ 
వ 

'శోపవాక్యపారాయణా రంభమును 'జేసికివి. 

సత్య __నీ వేమన(బోయితివో యిప్పుడు చెప్పరాడా ? 

కృష్ణు రాధానివాసమునకు మార్చ మటు లని యెటు(గుదును. నా 

నివాసమునకు మార్చ మిటుకావుననే నే నిటువచ్చికినిి” యని 

చెప్ప(బోయిలిని. 

ల రి 

కృ షు ఎబు(గవా ఫి 
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గీ పారిజాతకుసుము ₹ పరిమిళ సమ్మిళ 

చ్చ-దనార్ష)కఠిన | సుందరోరు 

వర్తుల స్తవాథ్య ? భవదీయ భుజ బంధ 

మబల ! మానివాస {మగును గాదె 

సత్య.వీది 2 

కృష్ణు... ఇదిగో ! (సమిపీంచును.) 

సత్య-_..(దూరముగంబోయ్యి వది యనియంటిననియా + ర నా బాహు 

బంధమే సీకు వివాస మంటివికచా! ఈనమాటకు నిదర్శన మేది! 

అన్న మాటజరుపుకానట యేది! ఇప్పుడే బృండావనమునకుః 

బియాణము( 'బెట్టుకొనిన సీకు మనసుకుదుకేడి? అని నా 

యభిపాయము కాని 

కృష్ణు... సత్య భా మా! వమిచేయను? వెళ్ళక తప్పునటులు తో(చదుః 

సళ్య=_తప్పదా ¥ తప్పదా? తరశా! ఇక్కడ పనియేమున్నది 8" 
పోదము' రమ్ము: 

తర... ఆలాగే, 



ఏ; రాథాకృష్ణ నొటకము. 

కృష్ణు కారణమును చెప్పెదను వినుము. 

సత్య... కారణమేల? మాయారీలునకుం గారణ మేలి? బృం డావన 

ప్రయాణమునకు. గారణమేల? రాధావల్లభునకుం గారణమే 

ల$ తరళా! జంక వ. లోనికి: బోవుదము రమ్ము. 

(అపవారించి సఖి! అసూయచేం బాదా దిశిర। పర్యంతము: ద 

పిచుచుంటిని, నానాథుని వదలి యుండజాలను, అతండు6 

బృందావనమునకీ సారిపోకతప్పడు. నేనుగూడ నాతనికిందెలి 
యకుండబ్ /చృన్నమ గం బోయి యాత డారాధతో నెటులు 

కులుకునో కనిపెళ్రైదను. నీవ్వకూడ నాతో నశ్చాదవాః 
తర=. (అపవారించి) తప్పక వచ్చెదను. 

సక్య (అప వారించిఆవో! సీమాతపువిశ్వాసమైన నాకాంతునికి 

నాయెడల శోక పోయినది, ఆహో! మగవారిని నమ్మినయాండు 

దానిని ముక్కుసెవులు గోయవతెనుసుమా! 

తర (అపవారించి) నిజమే. కాన్ని మనజాతివారే మనకు దోగవా 

ముసేయుచుండినపుకు మగవారి ననవలసిన చేమున్నది? 

సక్య=(అప వా రించి) కావున ఈూర్నణఖకువ కుంగర్ల నాసికా 

_చ్చేవము గావలసినదని యన. ఇ జస! 

తరళా! నీకింక నిరాశ కలుగలేదా? . యా! 

తర. ఇదిగో! పోవుదము. న 

కృష్ణు __ సత్యభామా! సత్యభామా! నాయందు దయ యుచుము, 

సత్య---నీ వది రాధను గోరందగిననూటం రాథాపతీ! నేనొక్కమాట 
ను జెప్పుచున్నాను విను. నీవ్ర రాధతో సరసల్లాషము లా 
డుచుండ సత్యభామసపలెత్తకుమూ!? నానూతనవధు వగు) 
సత్యభామ వలదు వలదను చుండంగం దృణీకరించి ననిచ్చటకు 

వచ్చితిని సుమా! యనియనయబోకునుమా? రాధ చే నన్ను సూ 



ద్వితీ ఈూాంకే ను, వీ? 

డుమాట లి పీంపకుమా? శారదా! భెర్వ నిట్కు భర్తనటు 

పంకించుటశేగదా నీవు వచ్చితివి జాగత్త. తరళా! రమ్ము. 

సత్యభామ, తరళ పోవుచున్నారు.) 

శార_._ మి మా! తుపాను వదలినటులు వదలినది నీ వీక్కడనే 

యున్నట్లు భమ పెట్టిసాతా'జితీ దేవినన్ను (బిలిపించినదినుమా! 

వక్ స్వేచ్చగా మాటలాడుకొనవచ్చును. మిత్రమా! నాకు. 

'దెలియక యడుగుచున్నాను. దత్నీణనాయకుం డన నెవడు 

కృష్ణు __ ఎందజు భార్యలున్న నందజీ యెడల భేదబుద్ధిళూన్యుండై యొ! 

క్కరీతిగం బ్రవ ర్రిల్లు నాయడు. లే 

శార=._ అలాగా! దవీణనవాయకు(డనంగా యముండని నాయభీ పా 

యముసుమా! అతండుకూడ సమవ ర్తీయేకదా? సమవర్తియన_ 

గనందజిగూడ మోసపుచ్చువాండనియే నాయభిపాయము. , 

కృష్ణు.--అంద జేయెడల సమానానురాగము గలవాడని, 

శార....ఆలాగొ! ఇట్టిదశ్నీ ణనాయక తము (ప్రీ లలోంయాడ నుండిన 

యెడల బుకుషుల కింతతయమచాధ లేరు సుమా! 

కృష్ణు__చీ! మూర్జుడా! 

ఫార-లఅటుల wn: కాంతలు తమసవతులయెడల భేదట్లుద్ధి లేక 

కా ము గలిగి యుండినయెడల అని నా యభ్టీ షా 

క ము అంతే: ద, 

శారఅం కే కాదు. అంకకంకునుతి ముక విశేవమునుజెప్పెదను విను, 

కషషు వది? 
జరా 

శార.. ఉ త్రరనాయకు( ఉవడో యబజుంగుదునా 

కృష్ణు అపిస్తుతప,/శంస యెందులకు ? : 

శార__పస్తుత పకంస యే, అందజీభార్యల నొక్కరీతిగాల బేమీంచు 

టయే పయోజకతము గాదు, వీ రందటు నొక కెతో నొకతె 



కొట్లాడకుండునట్లున, పీరందణు గాని కొందణు గానిపి ల్యేక 

(ప ల్యేకముగం గాని తన్నుం గొట్టకుండునట్లును, జూచుశొను 

చు నాత్శరకుణము చేసికొను నాయువ్శంతు! డైనవాయకు( 

డు త్తరనాయకు(డు, ఇతండు ద&ీణనాయకుఓ కంటు గొప్ప 

. వాడు, కావున నీతని కు త్తరుం డని "పేరు. 

కృష్ణు. అచ్చా! బృండా వన వార్తల ఉెప్పవేమి? గోపిక లెటులుండి 

రో ఇజప్పుము, 

కార పతులు వారిని దమ చబాహుబంధముల నుంచుకొని యెన్నె 

న్ని తక్వుల( బెట్టినను వారు దిక్స* దర్శక యంత ములవ లెపశ్ళి 

మాభినుఖ్లులె యున్నారు EI = స్. 
అ 5 

1 0 1 ళ్ బొ త్రి గ కృష్ణు... మూర్దండా! దిక్సదర్శకము త్త రాభిమ. ఖమై యుగడునుగాదా 

శేార__ అలాగా! పోతయూరనైనను కొత్తగా వచ్చినకొంత సీకటి 

వజకు నాకు దిగ్భగినము గలుగుస్వభావ మున్నది గోకికలు. 

వధు రాభీను ఖలె యున్నారని నాయ భి పాోయము, 

కృష్ణు్యానా౭చ్చటకు వచ్చుట లేదుగద! 

శార_దారిచి క్తములు మునుపే యిచ్చటకువచ్చుట చేం బ్రతిమా 

సమానము లగుబేవాము లెటులు రాః గలవు! 

కృష్ణు రాధ యెటులున్న ది! 

శారి=నీ'పె సంపూర్ణాను రాగముగల రాధమాట చిట్టచివర నడిగితి 

చేసి? 

కృమ్ణు.౬ఆంతమం దజిగితి రనిన లో 'పేమి? అంశస్థితి కఅచుగ (బా 

ఖీ _స్య్యమునే సూచింపదా? 

గీ, (శుతితరువునకు నుపనివ ] ల్లతయె చివర 
us en 

కు సును మంతంబు వల్లకి | గుమ్మడిసుము 
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మునకు దత్సలకోభ య్ ్ ళ మొన యుటులనే Was 

నామనస్పరమున కడె { నాయకంబు, 

శార__్రన్ని కూట లేల? పాన మొక్క_కుం.గోట్ మాకువ తఆెననరా దా? 

కృష్ణు క్రీ కోటి కామె కోటీకమణి కాదా? ఆమె యెట్లు లున్న దో 
6 వద్ది జు 

ఇప్ప వేమ! 

శార...ఆబుమా సములనుండి యాహోరము కక్క కదలిక తేక్క నత 

గులవ ల నతిమందస్థితిని గలిగి యున్న ది. 

కృష్ణు_వో! మిత్రమా! రాధ యట్టులున్న జేమి? ఆమె నిపుడేచకా 

“డణబోవుదముం కాని, వితుమూ ! రాధం జూచుటకు నాపాద 

ము లమితమైన సంభ మము నొందుచున్న ను నాదృప్టి మూతి 
ర ఖీ 

ము పాపము! కొపశాంతి నొందని సత్య భామమిా(ద నే యు 

న్నది సుమా! 

శార=కటులెన( గన్నులతో ముందు వె ఫునకుం జూచుచు గాళ్ళ 

తో వెనుకకు నడదు ఫీకవలె బయలుదేటు యు రమ్ము పో 

దము, 

కృష్ణుక్తిదిగో! ఇప్పుజే బృందావనమునకు(బోయి రాధనుజాతఠ ము. 

(కెద్దీణుకు నివ్మమింతురు.) 
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[లలిక్క మధుర, యను వేటికలతో రాధ పివేశించును ] 

లలి_అశ్యు త్తర దేశములం డాజుమానముల రాతి) వీ్దప సూర్యో 

డయమగునఃట. అటులే మణ్చాసవిరాహాంతము నళీ) కృష్ణోదయ 
సమయము కావచ్చినది. రాధా! ఈదినము నీకు భోగిపండుగ, 

మధు.___అబేశ ముల నుదయించిన సూర్యు. డజాబునూాసములవణకు 

నుండును. కావున సీదినమే కాదు, ఇక్కడనుండి యాబుమా 

సములపర్యంతము ముచ్చటలపై ముచ్చటలు వేకుకలవై శి 
డుకల్యు పండుగల పై(బండుగలు. కాన్కి లలితా! సీవ్రన్సు చే 

నును గుడ్షగూబలవలె నీయాజుమాసములును దొజ్దలలో' 

నుండవలనినదేకద? 

రాధ...అదేమి? 

లలి.అమ్మా! వమున్నడి! లుబ్బునితో న్నే వాము సొమ్ము పెక్టేవఆ కే! 
వెన్ళవునితో స్నేవాము వంటయింటినజశే ! అటులే నీతో 
నూసవావానము నీనాధుని పుమ్నశయ్యవఆశే! 



తృతీయాంకమ త త్త 

రాధ_..అచేమిమా ట ? 

మధు కొ కేమి? భగవంతునిక:ఠమున( బదృమాలిక =ర్పించిన రెం 

డుచేతులును గలసి ముకుళీ భావము నొంది మాలిక కును, వి 

నామునకున్కు దూరముగనుంతుట యాశ్చర్య మేమున్నది జ 

రాధ నే నామహాను భావుని ర సగమైన యంభోజమాలికను గాను. 

కాని నా కాతండు భగవంతుడే సుమూ !వో! కిప్లా | 

ఆ. క త్వన్ని తొంతక్భుదుల ్ళ దామపిసూన శే 

సరజధూళి ఇంగ 1 జనన మొంది 

యున్న నేను ఏరవా | మెన్న. 'డెటుంగ సి 

తన్మయత్వముసను + దగిలి యుందు. 

మధు ప్టుతి బంధము లేక చలనము లేదు. చెడ్డ లెక లేక మంచియే లేదుః 
క 5A 

య ——= లాలా 

కష్టము లేక సుఖము లేదు, ఈవిరహ తొపమే యాసన్న మహా/ 

Say గారణము గదా] ధరణ కాంతకు దీవమైన ' శన 

 వియే చల్లని మేఘోదయమునకు హీతువు కాదా? 

రాధ. ఈవి శేపావద గడచి బితికినపిమ్మట “దా? 

మధు. ఆజుమా సములు గడపీనదాన వొక్కయరగడియ గడప లేక 

పోదువా * 

లలి_ మధురా ! సీకుం చెలియదు, p ఫలాసక్న కాల మర్ల్షభుటిక యా 
జ్రువత్సరములనలె నుండును ఆజులంఘనముల? జేసినరోగికిల 

బెత్యనాడి తిరిగి వథ్యమునకు వచ్చినయెడల వంట యగుకాొ 

“ లమే వత్సరమువలె నగ పడును (నవ్వుచున్నది.) 

రాధ..మోారకు నవ్వులాటగ నున్నదా? కృష్ణా | కృష్ణా { కృష్ణా | 

గ్, నాథకర్ణన్ల శిఖపీఛ . నవ్య రేఖ ! | 

గ న్ను లాజుంగ నాబాధ( | గాంచి తీవ్ర 



పెపబ్టుకళొందును దల నిన్ను ఖై నెక్టు లెన 

రాధ యనుమాట నతన కర్ణ మున నూ౭దు. 

అలి. అమ్మా ! నీనార్హ నాతని చెవిని వేసి యాతనిని దీసికౌనివ చ్చు 

టకు. బుషంబడీిన శారదుండు_ 

శాధ __ (తొందరతో)ఆతంయడవ చ్చెనా! రాలేదా? ఒక్క_జేవచ్చెనా? 

నావాక్టు కు రాననెనా! అయ్యా! ఈసారిసాడ నిరాశయ 

య్యెనా % ఇప్పవేమి ? వెచ్పలేనా ? 

లలి=అమ్మా |! ఆగవా? ఇప్పపీయ వా రి 

రాధ కానిమ్ము. 

లలి... ఇారదుండు వచ్చి నాడు. 

రాధ_.-అం తే? అం తే? ఆతయడుమాకతో మేనా? నాకాంతుండురా లేదా? 

అతనిని దీసికొనివబ్చుటకు. బంపంజడిన యాళతయొక్క_ం జేలవ 

ఇచ్చను? నానాథుండు వచ్చువజకునీకని వేంచియుండి తీసికొనిర 

మ్మని చెప్పితిమా? లేక్క యొంటరిగా రావలసినదని చెప్పీ తిమా? 

ఐన నాతెని నననేల * మో రాతనిం జూచితిరా * మాటలాడి 

తిరాి నానాధు(డు రాకపోవుటకుం గారణమేమి చెప్పెను ? 

'మధు _మభు రాహోరము కొసరి కొసరి యిచ్చిన రుచి యధిక మగు 

ననియెంచి జారదుండు వచ్చినాండని మాత్ళమే లలిత చెప్పీ 

వది. నీ నాథుడు గూడ : 

రాధ __ఆహా! మధురా! “కూడి యనుసీమాట యామధురానాథు 

దివేణంగానరవమువ లె నవ్యయమా ధుక్య మై యున్నదిసు మా! 

లలి_--చిరవిరవాపరిత ప్త వగుసీ కది యవ్యయ మాధుర్య వేం కాదు. 

_శాధ---నీయా త వణమున శీము కాని నాకాంతుం డిపు డిటకు 

వచ్చునా % చెలులారా! మరు సిద్ధముగ నున్నారా* 

చుధు._-అమ్మాా ! మేము సిద్ధముగ నుండుట యెందులకు * 



కీ) కృతీయాంకము. క్తి 
L 

లలి... ఇండ కు! బోవ్చటకుః 

రాధ. ఆరాధన యిచ్చటకు నా కాంతుగికీ=== ? 

'లలి--ఆరాధ నిచ్చుటకు సిద్ద ముగ నే యున్నాము, 

రాధ. చెలులారా ! ఇంకను రాలేదేమి ? ఎప్పుడువచ్చును! వచ్చు 

ననుమాట నిశ్చయ మేనా? మధురా! ఆభోచించట్ల్నో చేదు? 

లలితా! సం బేహీం చుచున్నా వేమి యి 
క్ష 

మధు __అనురాగమువకు లో తెంతోయని యాలోచంచుచున్నాను. 
స 

అలి=ర్హిది యనురాగ మగునా యని సం దేహీంచుచున్నా ను. 

శాధ__సఖులారా! (ఫశ స్తములగు సుగంధపువ్నములు చూడు(డు | 
మధు పము లంబనివి=కేసరములు చెదరనిని. ఎండచే నాడ 

నివిమంచుచే బిజబుసెక్కనివి అట్టి పుష్పములుంటి 

జ్ రా? కానలెరుః లీఘ్ణముగ గావ లెను, శీసికొ నివచ్చెద రా? 

ీథు._నీకచ భారము నలంకరించుట కేనా ? 

రాధ-నా కలంకారము వలదు. నాకాంతునిపాదములం బూజించు 

: టకు గావ లెను. 

లలి....ట్లులె న నీవ్హ కోరిన స్ప న్సములు చెడుని, 
“శాధఎావనవి + 

లలిఎనీ నేతికమలము లే, 

“శాధ-_-నాశేమోగాని పాదములు వడయచున్నవి, చేతులు గంప 

మొందు చున్నవి. ఒడలంతె ముచ్చెమటలు పట్టుచున్నవి! హృద 

'యకోక మేమోకాని కంఠముళోం గొబ్బుకొను చున్నది 

చిత్త మేమో కౌని స్వాధీనము లేకయున్నది* కన్నార నాకనిం 

జూత నున్న బ్రావ్చకణము లడ్డువడు చున్నవి* రాకరాక నాకొం 

తుడు వచ్చుసరికి ఫ్యవశేత తేక యాతిథ్యమున నేమియపచార 



'మొనరింతునో మీరు నాయొద్ద నుండవలెను. నన్ను దిద్దుకొన' 
వలెను. “సభ్రారమునభోటున్న నంతఃకరణ పారిశుద్ధ్య మును 

గాంచి యీనీయాపవ్న సీపాదసీవకు రాలిని తువింపవలెనునీ' 

అని మోరాదయామయునిం చ్యాక్థింపవ లెరు సువూ! అెలిసిక 

దా తెలిసినదా? మోరీసంగతి మజచిపోవద్దు. లలితా! నాకు 

మజఆపు హెచ్చుగనన్నది నాకాంతునితో నేమనంబోయి 

యేమండునో నన్ను. గొంచెము సిద్ధపజచి యుంచెదవా? 

లలి_ఇక్వుడు నీకు సిద్ధమునకు లో శేమున్న ది? 

రాధ....లలితా! నాయభి పాయము నీకు: బెలిసినదికాదు, విను. (॥ కద్ధ 

తో విను మధురా! నీవుకూడ వినవలెను సుమా! నాకాంతు 

నితో జేననందగినమాటలు ముందుగ రెండుమూడు నూణు 2౫ 

వలించుకొందును. అట్లు వేసిన యెడల మాటలలో: దొ టుపా. 

టు లేకయుండును, మహాపూజ్యులయెడల. [(బయోగింపందగిన 

లలి తాలాపముల నోలలితా! సీవ్చమాటవడిగల దానవు, కావున 

నాకు: గొన్ని నేర్పమునుచుంటిని, 

లలి.....(నవ్వుచు అలాగే, అటులైన మన మొక చిన్నచి| తము చేయవ 

లసియున్నది నా టు అం 

మధు.___వీమి చేయవలసియున్నదో చెప్పుము. 

లలి రేపు రాతి) యాడంబోవ్ర నాటకము నీర్షాతి] నటకు__లందటు: 

జేరి వేవములు వేసికొనకుండ రవాస్యముగ నాడి సరిభూచు 

కొన్నటుల మనలోమన మొక తెకృమ్షు: డొక తెరాధ యొకతె 
శారదుడని యనుకొొని వాక్యోప వాక్యములను యు_క్టియు క్త 

ముగ బరించుకొనినయెడల నోరాథా! సీ వింక నొక్క_ పావు, 

గడియలో నాడయోేవు పరమార్థ రాథాకృష్ణ నాటకములో మి. 

కలి (పొఢముగ నభీినయింప(గలవు. కృష్ణా గమననున రాధ 

ఎం అయా లా కష్ట 

న న | 



తృతీయాంకము- 45 

పలుకవలసినమాటలను నన్ను జెప్పుము:టివి గాన నేను 
గాధా వేవు మభినయింతునః. 

రాధ ఆ.! ఆం నీవ వలదు. నేనే రాధను. పూర్వజన్నముల రాధ 
; ను వర్తమానమున రాధన్ము భవివ్యజ్ఞక్మయుల రాధను (వళ | 
i యాంతము న? బునసృప్టిలో రాధను నాపతి శ్రీకృష్ణుడు | 

| (శ్రీకృము: డు శ్రికృమండు. 

దధ అమ్మా లలిత చెప్పినయాలో చనము బాగుగ నున న్నది, 

రాధ. ఆః! ఆ! నారాధాత్వము చానికిమ్మాంటి వా! ఎంత మాటాడి 
తివి? నేనే రాధను. మజియొకతె రాధ యగుట నా కిష్టము 
"లేదు. నాతోపా టశేకకాంతలకు వాకాంతు(కు కాంతుందుగ ” 

నున్నను నాకుంగంటిలోపాపయంతమైన నసూయ లేడు, సే 
కదా! మోందుమిక్కిలి నాకు సంపూర్ణ మైన యిష్టము. అంద 

ఆతాముహానుభావుని పాదసేవ వే: దరింతుకుగాక! కాస్మి నా 
రాభాత్యము నేను ద్యజుపలల నా! నేను. నేను... 

మధుఅమ్మా! నేను చెప్పీనది బాగుగ వినకుండ నీవ్ర మాటాడు 
చుంటివి 

రాధఎ-చెప్పంబోయినది వింటివిగాదా! సీవ్ర లలితకు. దోడుపడి.. 

లలి.రాధా! చెప్ప(బోయిన డెట్లువిన(గలిగి లివి? ఏిరుద్దయుగ లేదా? 
రాధ.సీ వనినమాటకం మె వికుద్దముగ నున్న దా? సీయాలోచననా 

కష్టము. లేదు. ఇష్టము లేకు. ెలిసినదా? మధురా! దాని 
యాలోచన నింక శ్లాఘింపవలదు, 

మధు..ఆయాలోో చనమును గుతీంచి నేను స్తుతి చేయ లేదుః 

రాధ. మట్ దేనినిగూర్చీ? 

మధథు.నీ వేరాధవు. ముమ్మాటికి సీవేరాధవు. మాయిద్దజీలోనొక తె 
"వి ఎక దనియు, నొక తె శారదు(డనియు చేనములా ధరించుకొని. 



46 రాధా కృష్ణ నాటక ము, 

లలి. వేషధారణ మనావశ్య మని చెప్పలేదా! 

మధు_ఆభాగే కావచ్చును. అమ్మా! నేను కృమ్ణుండను, నీ వంగీక 

రింపక తప్పదు. 1 

లలి__.అవమ్నూా! అది కృమ్ణుంజే యసనెడల నీకంగీకార మున్నను 

లేకున్నను నే నతనిమిత)మగు శారదు(డను, 

శాధ __చెలులాకా! వదుల కీబామ్మాలాట! 

లలి. బొమ్మలాట కాదూ. కొమ్మలాట. 

మధు__ అమ్మా! ఎందులకన నేల? కాలము తాయేలువలె నతిమంద 

మగ “కతన వదియో యొక వినోదమునం గాలకేప 

ముం జేసేన క అందులో సిప్పటి క్ట ప్పటికి గూడ 

ననుకూలిం చుసత్కాలటే పము మజింత-- 

లలి__మధు రా! ఇప్పటి కెటులెన నప్పటికి రాధ కాక్క తకుం దప్ప 

సికును నాకునుం గూడ ననుకూలించునా ? ఓసి వెట్టిదాన! 

అసందర్భము లాడుచుంటి వేమి? 

రాధ---మోారిద్దజు చెశ్రియుక పాతమును తీసికొనిన మెడల 

లలి(నవ్రషుచ్చు అమ్మా! సీదయ యుండంగనే మా కెంతగతి పట్టం . 

దలంచియున్నది. 

మధులలితా! పరివోసోక్స్తు లేల? 

లలి--- నేను శారదు'డను గానా? 

మధు_--రాధాబేవి చెప్పంబోనున బేదో విను 

లలి __(శ్రీకృష్ణు:డవు గాన సీ వే విను. 

రాధ---మన పిశ స్తకాలతేపములో నాకం జెలికత్తె శేరి? 

లలి... చెలిక తెలా? చెలికి త్తెల పాత )ములాః 

రాధ__ఎవరో యొకరు. 

మధు.ఈలతే లన్నియు సీచెలులు కారా? మేముండిీ నీ 
నానే 

Cll 



తృతీ మాంకముం 4&7 

జేయున బేదీ? 
న న. 

లలికృవ్ల పాతను కదా! నాథపాతిమవ్రకాదా! “మే ముండి సీ 
కంతకంకుం జేయునదేదీ?® యని యంత పేలవముగ మాటలా 

డుట తగునా? 

రాధ=వో! 'బేవకనందనా! హో! గోపీ కావల్ల భా! హా! శిఖపీంఛశిరో 

భూవణా! హో! రా ఛాకృష్ణా! 

లలి... (అపవారించి) మధురా! కృష్ణ కాలశేప మారంభమైనది.సిగ్లు 

పడకు, జాగ త్తం 

రాధ___గీ చిరవిరహాదుస్సపా ర్రిచేం | బరితపించు 
నన్ను ఇశాలింప రమ్నుు కృష్టా! యటంచు 

"మొజిల నిడితిని రావయ్య! ( మొసలిఛాధం 

బడినకరివణిం గాచిన 1 వానివలను 

వో! “వేణుగానళొ లా! 

సీ. మెజు;గుంగుండలముల 1 మిసమిసల్ గండఖొ 

గములపై సట్టిట్టు గంతు లీడంగ 

రంగారుకటి నుండు 1 బంగారుపుట్టంబు 

చిటుబొజ్జనుండీ కొంచెమునగ బాట 

బవనపూరణమున | జవుజవ్వుమని లేత 

బుగ్గల బూరెలె ? పూరటిల్ల 

నిగసిగల్ గలగుజ్ఞు ॥ సిగనున్న శిఖపీ ఛ 
మొయూ్యూరమునం దల 1 యూ'పు చుండ 

నుత్తమా త్తమజన్నమై ( యొప్పుమురళి 

సధరమున మోపీ జలు జల్లు | మనంగ జగతి 

గానమునుచేయు కల్యా౬ + కాంతు లొలుకు 

సీదు పదనంబు:. జూవీ.పు | నీరజాతీ! 



గీ మును మహా! లకీ రుక్మిణి + నిను Sn 

బంపీనట్టి బావ్మాణుతోడ (వచ్చి యామ్ 

ఇాధ6 'దొలగించినట్టులే రాధ చాధం 

గూడ దొలగింపు కారద్ముతోడ వచ్చిం 

(కృష్ణ శారదులు పివేశించుచున్నారు ] 

అలిమిత)మా! కృష్ణా! వమిది? రాధావుధు రాలాపము లాలకింవ 

దేమి? రాథ నాదరింపవేమి* రాధానురాగరసానుభ వసూ చన 

మును గనంబజుప వేము? ఆహో! సీమెదుటిరాథ యసరసరసా 

నాథుని పాలికవితాకన్యవ లెనే యయ్యెనా? | 

ఇారమిత్ళమా! నను జీవించియుండలో నే లలితనిన్ను “మతమా! 

కృష్టా” యని పీలుచుచున్న దేమి? మోందుమిక్కి.లి ని న్నసర 

సు-డ వని దూజుచున్న దేమి? బానిసకూంతురుః 

కృష్ణు నిమ్మళే ముగా మాటలాడుము ఇక్కడ విచితము జరుగుచు 

న్నది నీసందేవా మేదియో మధు రావాక్యమునం దీజునుం 

మధు._.రాధో! వుధుర భాపీణే! పాోణపీ) మా! 

శార._మధుర యీనారినీకె సరు పెట్టు చున్న దేమి $ ఇది సాలెపురుగు 

వలె (ప్రీ పుకవస్వ ఛావములుగూడ కలిగినది కాదుకద?'' 

కృష్ణు వెళ్లి వాడా! తొందర యేమియు లేదుః మధుర ఆపక కోలు 

లాడ(బోవ నున్నది ఏను. 

శార..మాటలాడ(బోవనున్నది కాదు, ఉన్నాండను ము, లింగణబేదము 

వచ్చినది. పారబ్దము! 

మధు. = సకియ నినుబూచి యాబునూ ? సంబుల య్యెం 

గనులు గొయలుగాంచిన + కరణినుండె 

రా వలను లేక యిన్నాళ్ళు ( రాకయుంటి 

నాలసించిన తపహ్పోర్శి | యేలుకొనమె! ఖై! 



తృతీయాంకము. 49% 
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శార=“ కనులు గాయలుగా చెను” *వలకొనుము) అనునీమాటలు 

| ప్రీ సామాన్యములుసునూ! స్రీ బుద్ధి యెన్నటికైనమాటు నా? 

లలిమిత)మా! మధురానాథా! రా వలనులేకపోవుట యెట్టిదో 

స్పప్టీకరింపరాదా ? కొత్తపెండ్రికూతు రగుపత్యభాము 
యెదుట! బడీ యడ్డువచ్చుట చేత నని వెప్పరాదా ? 

(సత్యభామ ప్రవేశించును. ] 

సత్య--తర శా! వేగరమ్మూ. (అసి పవేశించును,) 

శార=_మిత)మా! ఇప్వుడు లలితచెప్పీన “సత్య భాను యెదుటంబడి 
యడ్డువ చ్చుటచేక” ననుమాటలు సత్య భామ వెవిసిబడీన 

మన కొంపలు మునుంగును గడా! 

కృష్ణు. మితీనా! మనము రాథాది (స్త్రీ జనము నకుం గనంబడకుండం 
మనమాటలు వారికి వినంబడమిండ్య వారి విలాసములున్న్ము 

మాటలున్కు మనమువూచ్చి వినంగల పొదరింట ఊాణగియుం 

దము. (తనలో సల్యే భౌమ యిక్కడకు వచ్చినట్లు నే నజబు(గ 

నని సత్యభామ యభిప్రాయము, 

గ్ నన్ను. గన్ను లప్ప | నాతి యత్నించుట 

జేంతనము గాదె? చేలచెటు;గు 

గూఢముగను గప్పు ॥ కొనినంతమా తాన 

దరణికంటం బడక ? తాజు శటులు* 

శీను తెలియనటులే నటింతునుః శ 

సత్య తర ళా! అదిగో నానాథు(డును శారదు(డును. వారిమాటలు 

మునకు వినంబడవ లెనుమనమూాటలు వారికి వినబడంగూడదుం 

వారు మనకు గనంబడవలెనుు మనము వారికి, గనంబడల 

గూడదు. అట్టిప) దేశమున మనము డాగియుండవ లెను. 

శర. ఇదిగో! ఈ అవంగనికుంజములో దా'గియుందను. 



కరి ౮ ఛాకృష్ణ నాటకము, 

సత్వం సే, 

తర... అమ్మా! రాధను జూచితివా? 

సత్య. లేదు. వది? 

తర=ఆక డిమిగున్న కీ)ంద( జెలిక త్రెలత్ 

సత్య= గొల్ల తొత్తునకుం జెలిక లె లేల? పెనిమిటిను ర్యాద కనుకూలు 

ముగ నుండవలెనని కాబోలు! అదేమి? గాడిదవ లెంగా ళ్ళకుం 

జెకుముకియా యేమి? 

తర. లేదమ్మా! ఒక కాలు ెండవకాలిపె "వేసినది. 

సత్య._తరశా! చూడు! మూతి కొంచెము వంకరగ లేదా? 

తర కౌదన్నూ! వదన మొజగియున్నది, 

సత్య---అం కేకద ! తను వొజగ లేదుగద? 
రాధ. వోకృష్లా! రాధారమణా! 

గీ, అత్శతోడుత నాదేవా + మర్పణంబు 

న్కుం జేసితి నాయాళ్ళ( + చేకొని యొడ 

లిచట విడిచితి వార్థ గృశించునాదు 

తనువు బరు వయ్యెనో యగో[ద్దరణదవ? 

నన ని న్ని క్క_డ విీశువక యమ్మా వారిఘుటమునువ లె నె త్రీవె 

న యూరంతయు నీనాథు ఏ టు క. 

. టినా? స్రింమాలినదానా! 

ఛార__మితిమా! నీ కీవని చాగుగనున్న ది కాదుసుమా! అతను గ 
హించి డేహామువదలివేయుటలో దశ్నీణను మొలను ముడిచి 
ఆంభూలమును ద్యజి;ెడు వై 'వెదికునివ లెనే జేసి తిని, నేనన్న 

నోపము వచ్చునేమోకాని నీప లౌకికము తక్కువ. 
కృష్ణు._(నవ్వుచు) మిత్రమా! సీను ఇెప్పీనది నిశ్చయ మే. 



తృతీయాంకము, ఫ్ | 

న, వెదికము గాని లౌకిక 2 వెభనంబు 

దూర మగు నొక్కు నన్దూడం | గోరు వారు 

గూడ నఖలలాకికతంత?కుటిలకలన 

సర్వమును మొదలంటంగా6 1 జంపవలయు 

మధువో! "పేనురసాగా ధా! రాధా! 

గీ, సరగమున( దన్నుమించిన | చాన లిలను 

లే రనుచు విజ్ఞపీ(గు నా? సారసాథవ్నీ 

పడుచుఛాొమ కాళ్ళకు నడ్డ ( పడ నెట్టు 

శో యచట నుంటి త.మియింపు | తోయజాటీ.! 

సత్య=_ఓవోో ! ఈవ్య క్తి ట్రీ రూపకృష్ణా వతారము కాబోలు 1' 

ఓసీ! వ్వైరిణి! ఓసీ! దాసీ! నీకెంతపొగరు! నేను సౌందర్యవతి 

నని విజ్ఞవీ(గితినా? సీరాధమాత)పుసౌందర్యవతినిగా నా య్య 

డుచుభాౌమ నా?” నాకు న్న యాధిక్ష్య మొక పడు చు.దనముద 

క్ర పృజ్ఞాలా వణ్యాదులు తేవే? చీ! చి! అసత్య వాదినీ f 

చను నాథువికాళ్ళ కడ్డుపడితినా? వల దని బిత్మూలితి నా! 

అధవా! అడుగో! నానాథుండు, ముఖమున్నది యద్దమున్నదిః. 

అకుగు! నేను దెన్యపడీ ప్యార్థించితి నేమో, ఉండలేక మన 

సులేక్క నామెనిష్టము లేక, యెట్టులో యెట్టులో నానాఖుండ్యు 

నాయొద్దనుం డెనా? రాధా! వా స్రాత్రస్ట్రవ "సీచెలువునినం జేసి 

ప్ మశక యూరనున్న చెలులనందఆకు మగలంగ జేసి 

కొనుచున్నావా! తరళ! రాధకు. బిచ్చియున్న డా యేమి * 

తెర వట్లిపేచ్చి కాదూ మదపుంబిచ్చి, 

శార_ ఇప్పుడు మధుర చెప్పినమాటలు కొంచెము 'బేలగ నున్నవి 

సుమా! “పడుచుసత్య భామ యడ్డుపెట్టుటచే రా లేకపోంయుతి” 

నని చెవ్వుట నీదకీ ణనా యకత్వమునకు విరోధముగాదా? ఈ 



తడి రాభాక క్ష్ నాటక ముం 

మధురకు చెలిపఏి లేదు. ఇది కృవ్ల పాత) మే) అనంగా మృణ్మయ 

పాత) మే, అదినో! అ బ్రాహ్మాణపాతృమున కకుయ పాత ము 

నకు వలె నోగశేకాని ధ్వని లేదేమి? 

లలిమితే)నూా! గడపలో గాలు పెట్టకుండ నే కాంతునికిం గావలసి 

నంత నిందను దీసికొనివచ్చిన మొన్న మొన్నటి చేంత వాతగాని 

సత్యభామ'కే మురిసియురిసి పోన్రచుంటినా? 

సత్య. ఈబానిస యెవ తె? 

తర__9్రది శారద పాతము, 

సత్య--నా కొడలు మండుచున్నది. శారదుని చెవి(బట్టికొని యూ. వి 

నటు లీశారద పాతిమును గొప్పుంబట్టికొని జూడింతును* 

తర_(వవ్వుచు) అమ్మా! ఇప్పుడు వలను. శాంకింపుము, 

రాధ ఠౌరదా! 

చారం! ద ద కాలు 

కృషం మాటలాడకు. నిన్ను .విల్లుచుట_ లేదు. 

రాధ శారదా! మాటలాడ వేమి. 

లలి...అమ్మా | 

రాధ __నీవ్రగుణవనతిమైన సక భామ నటులుదూపీంపందగునా?ః మొ 

న్నవచ్చిన నేమి? నిన్నవచ్చిన నేమి? “చేత వాతగాని సత్యభామ 

యాః” యేసు. చే.తవాత యెనవారొక్క_రై ననున్నారా * 

గీ. పాత నాధథు?నామంబు 4 పఠన మొవరం 

జేసి చేత నాతనిపూజం ॥ జేసి ధన్య 

యగునదియె చేంతవాతను | నైనయతివ 

యతినరులంకన నామవో 2 పతిభ గలచె! 

వష t | కృష్ణా బాగు రాధా! బాగు! 



త్ర సతీ మఈా౦ంకవుం క్కి 

ra బుద్ధి చేన్ద ల( బొలుపొందు ? ముద్దు చెలుల 

దరి మహారాగమూ ల్షివె + చొజయుచుంటి 

జ్ఞానకర్శంబు లంగము 2 ల్లా వలయు 

ము క్రిసాధన మగుభ క్తి ₹ మూ ర్రివోలె. 

ఛార..లొండ ముదిరి యూసర వెల్లి యగునటులు పర న్ా 

ముదిరి భ క్రియచున్నదాశ 

"రాధకృ్ళష్లా! ప్యాణనాథా! 

సః మద్దుల మొగముడై 1 నమూంగెను ముంగురుల్ 

కుదురు గా బెకిం దో యుదునొ కృవ్న.! 

వతుస్థనిస్తుల | వకుళమాలిక చిక్కు 

నొందెను సరిగ( జే[(యుదునొ కృష్ణు! 

చెక్కుటద్రముల వై6 ( జెదరెను చెమ్మటల్ 

మృదువుగా. బెంట నద్దు నున్" కృష్ణ! 

బడలిక చే నిడు 8 పొదముల్ నొచ్చెనొ 

వదలుగాం జేత నొ? త్రుదునొ కృష! 

స్ అలసియుంటివి కాబోలు ? నస్మదీయ 

బాహువల్లి కాడోలి కాభాగ మందు 

బితినిన్నుంచి గోపి కాగ్ తికలను 

వది యలరం బాడి కునుక నూ ? పుదునాొ కృష! 

కృమ్ణు__గీ. రాధ! సీ వన్నయుపచార రాజి యెల్ల 

నమృతచిందుపిపూర మై ? యస్నృదియ 

శాపశాంతిని 'జౌసెన[దారసత్వ 

ఘ నమహాధన్య వాక్యాళి | కార్యస మనుః 

ఇార._మిలే కమా! నిశ్చయ మే. రాధ మధురకు సంకల్పించిన యువ 

భారములు నీకు సుఖమిచ్చినవి. నే నెబుంగ నా? ముూూలవిగ9 



ర్డ్తీ రా థాకృవ్ల చవాటక ముం 

వామునకు సమర్పింపంబడిన యపూపము లర్బకునియుదర: 

పూరణమునశే గదా? 

కృష్ణు... వెళ్తివాండా! విగోవామున కర్పించంబడినవి విరాట్ స్వరూప 

మును జేరుచున్న వనుము* 

సత్య---హో! తరళా! వింటివాి ఇనుముం గరణగించి చెవులలో పోసి 

ఫొనవలసినగ తి పట్టినది. పశ! కృష్టా! సీకు రాధ నంత' 

యనురాగమూ?వవమి? రాధ వాక్యములు సీకమృుళోపవూనము. 

లయ్యెనా? నీకు. దాపళాంతి. జేసినా? ఇంతతాపమునకు నీ 

శేమికారణము గలిగెను9 ఈ తాపమంతయు సత్యఛామవలనం 

గలిగిన బే నా? సత్యభామ శాహుబంధ ము నీకు: గారాబుధ. 

మయ్యెనా? సత్య భామము ఖై ందుమండలము న్పీ కగ్ని కుండ మ 

య్యెనాః రాధ నీ కమృతము, నేను విషము నైతినా హా! 

మోసకాండా! నన్నంత వేడిమాట నెప్పుడైన నాడితివా? రాధ 

యుదార సత్యకలత యయ్యెనా* చేను చానుసినా? డాని 

వాక్యము లే నకు. గా ర్యములయ్యె నా? నా కార్యమ.లు.__ నొ 

కార్భములుకంటకము లయ్యనా? 

తేర అమ్మా! చెలువులప్రేమలకు( జెట్లపె బదవిశలకువలె మూల 

ము లేదు. | 

కృష్ణు... మిత)మా! 

గీ మదిని నన్నుంచి యారాధ ? మధురంజూడ 

మధుర యంతయు నామూ ర్థిమయము గాంగ 

రాధకును దోంతె నాజగన్నాథభ క్రి 

మహిొతులకు సృష్టి పరతత్వ ( మయము గాదె! 

గీ, వర్షతతి. జూచి వాసియుం 1 బలికి మతి గు 

ణించిననుగాని పొండీత్య 8 మెటుల రాదో 



తృతీయాంకము. ర్స్ 

, మొడట నట్టులు విగవా( పూజ లేక... 

ము క్రిసాధన మగుభ కి | పుట్ట చెపుకు. 
ఛార..రాధకు వభుర కృషమ్షునివ లె( గానువీచుట కొకకారణ 

మున్న ది. 

కృష్ణు. వది గ 

శార వెనుకనున్న “తెలమును ముందున్నదీపీక పీల్చుకొనునటులు 
పురో భాగముననున్న మం వ శ్చాద్భాగముననున్న నీకృష్ణ 
తము నాకర్షి ంచుకొనుచున్న ది* 

కృష్ణు ప్రజ్ఞా వాకష్ణముల జాలింపుము, 

లలి_-మితంమా! సర్వోపచార సన్నద్ధయొన రాధతో మాటలాడ చేమి? 

మధు మాటలాడుటకు స్వవశత యెక్క_డిది ? 
కృష్ణు సెబాస్ ! మధురా ! 

సత్య సెబాసఃట! ఆహో! నా నాధునికి స్యవశతయే లేదంట! ఎందు 

లకో యా పారవశ్యము. అుతభళ్య అంతబాపు నే అంతసిచా 

సనునాతం డింక శావొదలోదూరి కులుక చేల? వరుగు వరు 
గునవచ్చి రాధకాళ్ళపైం బడరాదా ? వద్? ఆభళ్తి అసెచా 
చీదో నేను(హాడం గొంత కనపబతునుం 

_మధు__గీ. ఒడలు వడంెను గడగడ | నడుగులు తడం 
బడియె సతి పారవళ్యింబు ( పరిథవిళ్లె 

కరుణ భవదీయ బాహువలరుల నన్ను 

గట్టిగా సౌఖ్య మెనయంగ6 ఖై బట్టుకొన వె { 

(రాధను సమోాపీంచున్ను) 

'శార=_మిత్ళ మా! ఇక నుపేశ్నీంపంసాడదు. పాత్సత్వము ముదిరి 
పతిత్వము లో బడుచున్నది. 

కృష్ణు (నవ్వుచు తొందర లేదు. నుధుర యిప్టు డన్నది మాయ 



మాట. పాతమున కంత రసోదయ ముండునా! 

శారఅఆలాగా! కృష్ణ పాత /మైనందులకు సీబుద్ధివిభ వ మబ్బక పోయి 

నను నీమాయమా తము ౬భిచినడి సహావాసముచే దుర్తుణ. 

మతివేగ మంటుకొనును. గాసి సుగుణ మటుల లభించునా? 

మలినోదకమునం దడు పంబడీన వృస్ర్రములను గల్భపూంక మం 

టునుగాని శుద్దోదక మున దడుప(ంబడిన దానికి గళంకచేే 

యుండదు కదా? 

సత్య--నానాథు. జేవునియెనో విటివా? కృన్ల పా శ)మునకంత 

రసోదయముండు వా! య నను కృష్ణున కంతరసోదయముండు 

నట! అబ్బా! అబ్బా! నానాధు డెంతరస పరవశుండయ్యాను! 

ఎంతమహోదృష్ట ము లభించెను, ఒడలు గడగడ వడ(కుచున్న 

దట! కంస సంహారముననై నం గంప మొందని కాంతున కిప్పుడీ 

గయ్యాళిచే నెంతతటస్థి) చెను! అబ్బా! అడుగులు తడంబడుచు 

న్నవట! కాలకూటానల ప్రతిమా నవి వజ్యాలాభూయిష్ట ముగు 

కాళియనాగం[దుసి నిఫణ్యాగమునం డాండవమాడిన నటకిఖా 

మణి కీవిటక త్తెచే నెంతదుస్థితి తటస్థిం చెను! అబ్బా! విస్టృతి 
మైనదంట! కరాళగ రాళావిరళిఫూత నా స్తనపానముననైన ఏ. 

స తి నెటు :గనిజాగ)క్స్ణ భౌ వున కీజారిణి చే నెంతగతి వట్టినది! 

తర_-అమ్మాా! సాంతింపుముం 

లలి... మిత)మా! అత్తింటియల్లునికి భోజనపాత్రయొద్దవ లె సీకు రాధ 
యెదుట సిగ్గో! ఆలసింపకుము. 

మధు రాధా! షా ణ పియా! (మిద చేతిని చెశుచున్నది.) 

శార..అయ్యోో! మిత్రమా! చూచితివా! లా బానిసకూంతురుసా. 
హసము, ఇప్పుడైన వేగిరపడవయ్యా! 

కృష్ణుణమధు రా! రాధను గాంగిలించితివి కదా! 



త లీ యాంకము. 57 

గీ. నీవుచేసిన యీపని ] నీకు ముద మొ 
నంగ దెనను నాయొడల్ ? జల్లుమనియె 

జ్ఞుని చేసిన కర్నంబు 1 వాని శీర 

కార్య చెంసంగదు లోకోపు కార మగును 

గీ, ఈవు కృన్ణుండ వని రాధ ॥ మెం చుకతనం 

గృవ్ల పరిరంభ సౌఖ్యం బె ౪ మెనసె రాధ 

విగోహామె దేవం డని భక్తి 2 విశ్వసింవ 

డైవసాన్నిధ్య సౌఖ్య మం(దంగ నరుబె ? 

గీ వడివడిగ నీవ రాధాంన | ఫభాగముంకు 

వ క్రిలుచు నున్నతోన్నత 1 పదవిః గాంచి 

వెలసితివీ యేను బొదలలో | మిడుకుచుండ. 

దరుణివా స్తమ ! నాకు ్గ ధన్య వ్ 

సత్య. ఆహా! దాసి__ నీచే వాపరిహీణగారవ యగుడాసి, నెత్తి నె 
జిల్ల గవ్య బెట్టిన నంతవిలువ చేయవఏ దాసి, అట్టి దానియొక్క 

వాస్తమే నానాథ్టు వికంశు ధన్యమ'ట ! వఏీంటివనా అత ఇంత 

చైన్యమున కాొడంబజెనో ! చీ! ఎంతమానహీనమైన మాటా 

జనో ! అనయాడదు కాని ఎక్కడ పెరిగెనో యక్కడిబు 

ద్దు లక్క_డిమూట లే వచ్చును గాని 

రర... అమ్మా ! వగ వారినూటలు, మర్యాదలు సమయోచినము తే. 

కాని స్థిరములు గావు, 

మధుగీ. ముక్కు.నకు. గంపుగమినత్తు | జాహణంబు 

డదెలువఫాలంబునకు నగ 7 చేరుచుక్క 
రమణి చెవి కలంకారము | రవలదుద్దు 

మణువనును(జెక్కు.నకు సొమ్ము ( మగనిముద్దు. 

(రాధను ముద్దుగొనజోవున్సు 



తప్ రాధాకృష్ణ నాటకము, 

రాధ. (మొగము డప్పుకొని వదలిం చుకొని దూరముగంబో వును) 

చార సంతర్పణ యైనకరువాత వెళ్ళినబావ్మాణున కెంతసన్మా 

నమో సీకు నంత జరుగందలచి యున్నది. 

ఆబో కృష్ణు గ్! విద్యుదుద్దత వస్తువు + వెలయ నొకస 

జాతిశ క్రీ ధ్ధ మపదాని ? నరస జేర్చం 

బడిన నది దూరమాభంగి + వనిత మధుర 

విడిచి తొలగ నదృష్ట వంర్మతు లము "మేరు, 

కృష్ణా ! ఇటుకా ! ఇటురా! (కృష్ణుండు ముందునకు నడచు 

చున్నా(డు,) 

శార మి తమా! నేనుగాడ వచ్చెదను. (కూడంబోవుచున్నాండు.) 

సత్యం ఆం! ఆం! నాసాధు:డు రాధయొద్దకు. బోవుచున్నాండా! ఎం 

తసావాసము ! ఎంకతసావహాసము ! నాథా! సత్య భాముయున్న 

దను మాటయే మజవిపోతివా ? జూగంత్త! జాగ్రత్త తర 

ఛా! నొకనులలో నిప్పులు బోసికొనునటులున్న ది. కడుపు మం 

డుకిొ నిపోవుచున్న ది. నేనునాడ నాతని వెంట బోదునా ? 

తర=.అమ్మా ! మజేమియు దొందర చేదు. ఎప్పుడవసర మైన నప్పు 

డే వెళ్ళవచ్చును. 

'సత్య---మవోను భావు( డారా ధా దేవియొద్ద( బరింప(బోవు స్తోత్ర 

పాఠములు, క ర్రామృతములు, ప్రొర్థ నాక్లో'కములు ఏందుము, 

కాని సత్య భామమాట యెతిన నేను సహించను సహించను 

మొదట నే చెప్పితిని, 

(కృష్ణ వారదులు రా థాదులయొద్దకు బోయిరి) 

"కృష్ణు... రాధా | చిత్రమైన బొమ్మలాట సొడిం చితివిం 

“సక్య=నిన్ను (గాడ బొమ్మన లెనే యాడీం చు చున్న ది 
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శార...లలితా! మధు ౮! మాకు. బాత్ళత్యము నశించుటచే నపాత) 

తను వచిగనది, 

కృ రాధా | 

న్ అమృతమును బొంకునరునకు | నన్న మేల! 

భక్రినలుగంగ నై హిక1వాంఛ యేల? . 

లోకనాధథు(డు గనంబడ 2 లోక మే-? 

మధురనాథు:డు నినుంోర 2] మధుకర యేల? 

రాధ.___స్వామోా! నమస్కారము 

కృ__సుముం” లీభవ, 

"రాధ మహానుథా వా! వాయపచారమును మన్నింపవలెకళు.. నేను 

మోకు నివృలమైనశ మ మిచ్చితిని. నన్ను వలపించిననాయణు, 

నాపాణనాథు(డు, నాయిష్ట దైవము, బృందావనాధీకఘుండు 

గాసి మధు రాధీశుడు గాడు. కానవ్రన--(వెఆంగు మొగము 

న కడ్డునెచుకొనుచున్నది.) 

'శార__(తనళో) పక స్రముగ కృంగభంగ మెనది, 

“సత్య. తర ళా! విటివా? రాధ నెజడాణకనము. తననాథుండు మధు 

రానాథుండు గాండంట! బృందానాధుండంట! ఏంటివా! ఎంత 

యె వ్రిపొడచినదో. బృం దావనములోో చన్ను మెడంగట్టుళొని 

తికుగక మధుర కేల పోయితివి? మధురలోనింత కాలము సత్య ఛా 

మతోంగాంపుర మేలచేసితివికిమధు రావాసము చేయుటచేతను 

బృంచదావనమునుండి, నాపరీరంభమునుండి నీక్న_బహిపా_ర 

ము చేసితి నని రాధ నానాథువనితోం జప్పూచూన్నది._. కహ 

ఎంతమా యలా(డికాకపోబినను నింతయను రాగగంభీకుయడయకు 

నానాథుని నన్నుండీ చదేబుచే యంగలడా'* పరబ్దము. 

కృ(తనలో) ఆహా! రాధ భక్రిపారవశ్యము ! (ప కాళ ముగా 
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రాధా! సీయభి పోయ మేమి* 

శార_వీమున్న: ““మోరువచ్చి నదారినేబనకుదయ చేయవలసిన దని." 

రాధ._సీ. వేతలు (గుచ్చిన ? వివిధపిసవమాలి 
కాకతి సిగ చుట్టు ౪ గలుగువా(డు 

నొకవేత మురళి వేజొక చేత నవనీత 

క బళ మింపులుగుల్క.6 1 గలుగు వాండు 

మోాగడజిక్హుల + మెలబు:.గారు లేంతచె 

క్కులమందపహాసంబు 1] మొలచువాండు.. 

నిశెనను నందణ?గారాని చిటు పాద | 

ములను బంగరుగజ్ఞ 1 లలరువాండు 

గీ పుట్లతేనె రాధ + మోవీయు నొకరీకి 

నెడిసి భళి యని తల) యూఃపువాండు 

సిట్టి లేంత వా (డు 8 బృండాధినాథుఎకు 

ప/భుండు, గురుండు, బాణ ( పకీయు నాకు, 

న్షీం మణికిరీటాంగ దాది హే(మపసాధ 

నములు సను రాజుగా. బెల్పు + నాదుముగండు, 

39 

ధరణ నాధథుండు గాడు రా(ధామునంబు6 

గొల్లగొన్న ట్టి కడులేంత 2 గొల వా(డు, 

శార..మిత)మా! వింటివా? రాధయభిపాోయము ెలిసినదా? ప్రీ 
యు(డాకండ్కు వీట కాయయొకటియు, ముదిరినతరువాత వి త్త 

నమునేశే కాని సరసానుభ వమునకు. బనికి వచ్చుట కల, కట్టు 

కొన్న లారికి దప్పదు గావున నిశ మధురకు నడువుము. 
"రాధ...మహాపొభూ! కిందటిసారి నాకు దర్శన మిచ్చునపుడు లోక 

సమ్మోపాన బాల కాకృతితో దర్శన _మొసంగితిరి ఇప్పూ. డిటు 
లేల వచ్చితిరి? 
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కృమ్ణు.--(తనలో) గీ, రాధ ముదిరినా,డ వని ఏ రాకరింజం 

గాగిలించుటకంశును 1 గాఢమోద 

మిష్పు డొందితి రాధకు 2 నివ్షెవ 
మిట్టి యె గాను చిననాటి + మేను గాని, 

తరఎరాధమాటలు పరిశీలనముగ వింటివా ? ఇట్టిమాటలవలన 
నామెయభి ప్రాయ మేమె యుండునో ! 

సత్య-వీమున్నది చప్ప లేదా? మతణికిరీటాంగ దాది రాజభూహవణముల 

బకిత్యజించి రాజ్యమునకు నీళ్ళు వదలుకొన్కి రాజ్య సంబంధ 
ములగు నఖలభోగములనటు సిపుచ్చి, భార్యలను విడనాడి 

మధుకను ఇాకుపటిది బృందావనము వచ్చి ఇయముక చేత 

డొంకికల్ద, నొక చేతం బిల్ల నగ్ఫోవి€ బుచ్చుకొని గోవులను గోపి 

కలను గాంచుకొనుచు సిగలనుబూలదండబ( జుట్టుకొని పెళ్లు 

మని తనతోం గులికికులిక్కి మురిసిమురిస్తి ముక్కలు నమ్మని 
డానియభి ప్రాయము ఇంతకంచునేమున్న ది? మెటికవిర్దుచును) 

రాధ--మధు రా నాభా! 

గీ. లోకమందలి వార్తలు 2 నాకు లేను 

సీ వొసఃగునై హి శ్వర్య?నిఖలవిత తి 

నాకు గొఆగాదు నీబాల కాక్ళతిని వ 

రించితిని నిష్టమైనం జూపించు దాని. 

గ్ కానియెడ సీమహా ళాజ్యగాఢ పదవి 

వలన గలిగడునై హిక్షములకు నిన్ను 

వలచువారల దరిం జేరివారి6 గావు 

మిట్టినిరూపు నాకు రుచింప దయ్య! 

సత్య _-వ్ంటివాకీ తరళా! లోకమందలి వార్తలు తనకు లేవంట! లేనియె 

డలం దనకు మగం దేలి ఈరాయఛార మేల? ఈపరితాప 
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మేలి ఈమాందోళనమేల! ఈతందనాలపాట లేల? నీవు చెప్పి 

న ట్ముడపుబిచ్చి యేల! అ బ్బా! ఎంతగ మ్యాళి! ఎంత గరండి! 

ఐహికములకు నిన్ను వలచువారిదరి. జేరుమని చెప్పినది. ఆ 

కూలపుబోటు నాకుసువూా ! రత్నాభరణములను దిగ వెచు 

కొానుటకును, రాజ్యునంబంధమగు నఖ లైెకషర్ణ ముల ననుభ 

వించుటకున్వు. నీతసిం గట్టళొంటిని గాని నాకు. ది)కరణశొంద్ధి 

యగు పేమ మోతనియెడల లేదట! వాడి దబ్బరమైన జే 

మము. తనది నిబ్బర మైన వలపు ఆహో! వదబుపోశతా! “ఇట్టి 

సీరూపు నాకు రుచింపదయ్య!” యని పలికినది. వమిమెంకితన 

ము! నాథుడు మె త్తనివాండగుటఆీత నిన్నిబవింకములు పలుకు 

చున్నది. క అకుపషదను వాండై కొప్పుం జేతంబుచ్చుకొని యూచెం 

పనీ చెంప వాయించువా(జె న నోశెత్తునా * 

ca ర__.అమ్మా! 

సత్య--౮ఈ బాపనపంద కంద ఆమ్మ లే కాబోలు, “అమ్మా” యని 
[ైన్నుయిలిచి యీజారిణినిగూడ నటు లేపీంచుచు న్నాంజేమి? 

తర__ఆయ్య వారి సంబంధము చేత. 

శార_.._ అమ్మా! నే నొక్క_మాట చెప్పుచున్నాను విను, బృందావన 

గోపాలుండుగాది మధురానాధు(డు నీపతి గాడని యతని 

నిరాకరించి తివి. అత(డైన నితండైనం గృష్ణుజేకదా? ఇతడు 
మధురకంెటు నెక్కువ వెడిపోయినాండాకి మధురను మగనిగ 

భావించిన పీన కృష్ణులడైన యాతని నటుల భావింప లేవా? 

రాధఎాలఅప్పుడు మధుర నే నెట్లిమరా రిని వరించితీనో యటి రూప 
౬ జీ ఠి 

ముననే నాకు బ్బత్యతుమ మయ్యెను. 

కృష్ణు రాధా! . ఇప్పుడుకూడ మధుర యట్టులే కనబను చున్న జేమో 

చాను ముం 
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రాధ (చూచి) ఏమి? మధురా! ఇంతకుముందు నీవు వహించిన 

బాలకృషహ్థ త్వ మేది? 

వధు నాధున కర్పించితిని. 

తార_..లనీత నాకు శఇాగదత్వమువ లె 

కృష్ణు__(తనలా) నేనిప్పు డీమెకు శాల కాకృతితోసామోత్కరంతునుః 

గీ చెలువ! వాబ్రన్నులను గటాతీంచు మిఫుడు . 

ప్, డఖలజ గన్మోవాన(బాలలీలం 

గలుగు రాధాధినాధు.డో 1 కాక ముదిరి 

మోటయిన సత్యభామా వ[ధూటిపతియొ, 

రాధ=(మూాచి) హో! సీవ్రు నాకాంతుండ వే కృష్ణా! 

(కాకలు 
సళ్య-.._.(తొందరతోం దర ళతోం బి కేశించి) చేను ముదిసిన దాననాళి' 

నను మోటగుదాననా! నీకది నవనవలాడు పడుచుకూచి య 

య్యెనా? నేను దవతివలాడు మ. సలినై తినా! పశువులతోంబె 

రిగన యాపాపి నీకు నాగరికతగల దయ్యెనాః మహారాజపు 

త్రై రెండకన్నెన్నం జెజుగని దాననైన నేను సీ కడవి 

మృగమా నై తినా కాని, సీకంటి కది యశ్చరసయే కాస్సీ 

చను కరూపనే కానీ---కులకాంతనై ననాే రీయధమురాలి 

యొద్ద నేల తలపెట్టవ లెను! వలదు వలదని చెప్పలేదా! 

ఇార=-.-(తనలో) (స్ర్రీరూపదుర్వాసమవా క కొంపలు గుఖిల్లునంగూ 

లినవి. ఇదినజకు నాచెఏ యొగిరినది. ఇప్పుడు నాథుని పీలక 

సిద్ధముగ నున్నది. 

ఒలి=(అపవారించ్చి వ భురా! కా త్తపెండికూఃతు శంతము. గయా 

చూచిలివా? 

మధు..(అపవారించ్చి) అ, 
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కృష్ణు. (నవ్వుచు) పీవో 1 సత్యభామా! సీవెప్పుడు వచ్చితివి ? 
ఎందులకు వచ్చితివి * నే ననినమాట లెట్లువింటివి? నీవ ము 

దిసికివని నే నంటివా* నీవు మోటుగా నుంటివని నేనంటినా? 

ఎంనుల కీకోపము ? నే నటు లనినటులు నీ కర్ణమైన యెడల 

నన్నా కుమింపుము, ఇదిగో ! పిణమిల్లు కును, 

| (సళ్యఛామకు నమస్క-రించుచున్నా డు) 

సత్య ( వముతోం దల దన్నునుఎ 

రాధ.__(గుంజెలు క్రొట్టుకొనచు) హో! కృష్ణా ! హా! కృష్ణా! 

శార__ (ఇప వారించి) మిత) మా! “మిత)మాపడి జానీ మాత్ * అని 

నాడు. లే. నాయవా! లే. (అని లేవదీయుచున్నాండు.) 

మితిమూ ! శిష్టరమణాది కార్యముమూట శేరుగాని “య నేక 

ఛా ర్యాత్వమువలన నపాయమున్నదిోో యని తశోకమునకు వె 

న్లిడించుటకొఆ కెత్తిన యవతారమి వని స్పవ్షపడినది, 

కృృమ్ణు.._.(నవ్వుచు) సత్య భామా ! సంతసించి తిని. 

గీ, వేదళిఖవైని నుండు నా వాదపద్దు 

మట్లివాదగు శిఖపెన ॥ నలరె నీదు 

పాదకమలంబు సీమహో[ భాగ్య సరిమ 
వర్ణ నము నీయ భామ! యె[వ్యవితరంబు? 

శ్రార.(తనబో) అట్టి భామ చేతి కందియందని చెఎగల నేను మటంత 

భాగ్య వంతుండను, 

రాధ__ఎెంక మహాపచా కృత్యము నీపాపపు నేతిములతోం జూకవల 
సివ చ్చెను ! అక్కా! అక్కా! 

సత్య. ఎవతె సీకక్క్య ఎవతె నీకక్క ? నీకంశు నేను బెద్దదాననా ? 
నానాథునితో. జేరి సీవ్రకూడ నేను ముముసలినని యాశ్నేపీం 
చుదుంటివా € 
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ాధ_ లేదు, చెల్లెలా! చేదు. కాసి, అయ్య య్యా! ఎంతపనింశేసితివి! 

ఎంతపని చేసితివి! ఈమృదుశాంగుని, సీకుసుముశోమలున్ని నీ 

నవనీతపితిమానునిి నీ శిఖపింఛభూవమణుని, నీమురళీధరుని 

సీలలితముణ్గమందస్మిత వదనుని, నయ్యా! అయ్యో ! కుడిచెవి 

నున్న నల్లగలువ మకరందమనుపేరం గన్నీరువిడుచుచున్న ది. 

మూడు! కడుపు తటుగుకొనిపోవ్రచున్నది అయ్యూ! నున్నగ 

దువ్వి ముడిచిన సీగనుండి ఏడి జాజు అెటులు చెల్లా చెదరు 

తెనవో చూడు! అయ్యా! వానిని గన్నుల కద్దుకొనవమ్నా! 

(పువ్నములం గన్నుల కద్దుకొని యత శిరముమె జల్లునుం 

సత్య==చీ! సై ్టరిణీ! చీ! సిగ్గుమాలినదానా! నాపెనిమిటితో నాయె 

చుట స సరసమా! ఆతనిసిగనుండి పూలు జూజినవా! ల్రదివఆ 

“శీ శలరాలియుండు పూల నాతని సిగసలోవుడుచుచుంటి వా! 

ఇక బూలచెడ్రనుగూడ నాడునువా! నీవు కులకాంతకుంబతి 

వ, తాధర్మములం జప్పూాచుంటి వా! కాంతుని కనురాగప్మాతమ 

వని గంతులు వైచుచుంటివా! శారదునిచే రాయబారము 

"లేమి! అర్ధరాత్రమునం బువవనముల సివోరము లేమి! ఈ 

నాటకము లేమి! ఈెతక్క లేమి! సిగ్గులేదా ! జాగ్ళత్త! ఒడ 

చెలిసికొని వర్తింపుము. 

శార. (అప వారించి) మిత్రమా! ఇవ్వుడు నీకు హానమే యలంకా 

రము, కోధరనా వేశముచే నన్యోన్యాకర్ష ణమున రుంకించు 

సవతులమధ్యము న స ee 

అడళొత్తులోని వక్క_గతి.= ఆ 

రాధ... నాథా! నీతల నొచ్చుచున్నదా? ఒత్తుదునా! విసరుదునా 
చెల్లెలా! ఇదిన్యాయమా* ప పద్గమాలాపరాగథూ సరిత మగు 

నాథుని శేశపింఛము పాదవరాగపాంనుల మగునటులచేయం 
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దగునా 9 చే నాతసిసేవకురాలను. అతని చాసురాలను. అ 

తండొక్క చే బాధపడుచుండుట నేను జూడ లేదు. నేను (బణమి 

ల్లుదున్కు నన్నుంగూడం దన్నుము- (అస్మి పణమిల్లు చున్నది.) 

సత్య. (తనలో) ఆహో! రాధ కాంతచి త్తత! నే నెంతదిట్టినను నంతసొా 

మ్యరూప యగుచున్నదిం అమిత సౌందర్యవతి ననుగ ర్వ ము,, 

నేనే కాంతుని మిక్కిలిగం జ్రేమింతుననుగర్భము, యిీామెను 

జూడలో నశించుచుండుటయకాక యామె నాచిత్తనము నమో 

యాకర్షి ంచుకొనునట్లున్న ది ఇది యేమిమూయ యో! చీ!నేను 

దీనికి లోంబడుదునా! నేను ఏసితో దైన్యమున మాటాడుదునా? 

కక ణజ(రనలా 
నీ తన్ను మించినసుందరి 1 ధరణి తేద 

టంచు6 దనిగకం కు మగని + నధికరాగ 

మున్న సతి లేదనుచు గర్వ 1 మున్న దీది 

గర్భ మిం చుక శాంతించెం ? గాని నోటి 

వింకములు దీసి నింకను | విడువకుండె. 

రాధ... పాణ నాథా ! 

గీ, బడలి నాకుచమండల(భాగమందు 

సీన్స దల యుంచి నిదురింప 1 నీజుశిరము 

నొచ్చు నని నాదుమెడలోని ౩ నూత్నేమ ల్లి ' 

కాసరం బడ్డు చేసి తిం గాదె క్షు ! | 

సత్య.చీ | స్తెరిణియెన నింత స్వచ్చముగం బలుకదు, ఎంతవాద్దు: 
మిోజితివి! ఎంతసిరంకుశముగ నుంటివి? చేయుక ఫల్యేము ఘో 
రపాపకర మసనిమైన నెజుంగవాః చీ! మగవారల చెవిని బడు. 

నమోయని నలుసంత భయము వేదా? సిగ లేచా ? 



తృతీయాంకను. గ్ర - 

రాధ మజీయుకమగ వాం జెవండు లోకమున లేకపోవుటచేత వాకు 
సిగ్గులేదా. మనమగ నియొద్ద మనకంత ఫ్లోల యుండవలెను ! 

సత్యఎపీసీ | Poa PU ! అదేమి! DO RT 

పప పంచమున లేండా ? 

రాధ-ఎఎనున కొంతుండు తప్ప మజ్యెవ్వరు న్నారు రి సృష్టిలోని జీవ | 

తలి యంతయు (స్ర్రీశతియే. అందజణ కొక్కండే పురుషుడు. 

సత్య... సర్వసంసార శ్నోదక మైన యీదిక్కుుమూలిన వేదాంతము నా 

కొంపందీయుటకు నీ కెక్కడ యచ్చినది! వో! దెవమా ! ఈ 

చుప్ప సాతి_ఈరాకాసి_ ఈపి కొచి_ నాకెక్క డదాపురీం చెను. 

రాభా ! ఇక నీవు నాపతికి రాయబార ముపీనణాన్మి వేఖ 

(వాసినలాస్వి యాతనిశే పర తినంగాని నిన్ను నిన్ను -నిన్ను _ని 

న్నననేల నాథా! నన్ని క్క_డకుం దీసికొనివచ్చి నామొగ మొన 

జూడక, నాపొడ మెనగిట్లక, నాయెనుట చే_ యాసంపారఘా త్రి 

నితో-నాలజ్ఞాపరిత్యాగినితో_ హో ! నాయెదట నే. ఈ పాపపుం 

గన్నులు మండుచుండంగ చేకులుకు చు. సర సమాడుచు శెవ్రషమ 

నుచు-.మోందుమిక్కి లి నన్నడ్డమెనమాటలు నీవనుచు-దాసిచే 

నసిపీం చుచు.మహాభిమాననై. న నాకిటుల గారవభంగమ్యు గ 

ర్వ పాయలళ్సి త్రము చేసితివి చాలదా? లంక నిక్క_డ నంతసీ. 

పుండవతెను? ఇపుడు నావెంట మధు రాపురము వచ్చెదవా ? 

నన్నీ యమునలో బడి (పాణత్యాగమును శేయు మంటివా*€ 

రాశా! నానాథునివంక( జూ చెదవేమి? అతని నా౭గుమని కను 

సన్నం కేయుచుంటివా®ి యమునలోంబడి చచ్చిన యెడల వీడ, 

యే వదలునని మురియుచుంటివా ? నేను జచ్చిమైన నిన్ను 
సాధింతును, వింటివా? నాథా! రావేమి? రా చేవి? 

శార._ (అపవారించి) నీకు రావణాసురునికివల నవిచ్చిన్నముుతైన. 
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య 'నేకశిరములు తేన్ర. ఉన్నదొక్కతల. ఉర్వినందజు భార్య 

లుం బదుకవశమా! మాటుమాటః' జెప్పక తత్త ణము పావ్వుం 

సత్య=సీన్ర రావా ? రావా? నాకంకు నీకు రాధ మెక్కు_న య 

య్యనా? నట్టడవిలోనికి నన్నిట్టు లీడ్చుకొని వచ్చి యిరారీతిగ 

ేడ్పించుట నీకు న్యాయ మేనా! నే నేమితప్పుం చేసితిని? 

సిన్నింతగా. _బేమించినందుల కిబులు చేసిదబా * 

(ఏడ్చును,) 
నార. (తనలొ) ఇదివ అకు 'బాడిన నంగీతమున కీమా త్రపు ముగళ 

పహోరతి యావశ్యక మే, 

కృష్ణు (తనలో) 

గీ ముదిత పూర్ణాను రాగ సర్మవిదిత యగుచుం 

బులుకు పులుకుసం గన్నీరు  లొలుక మనసు 

ఖలుకు మనియెను; ప్రయ వశీీక రణసాధ 

నముల నిది స్త్రీకి సులభ ము త్తమము గాదె? 

(సత్య భామను గాంగలిం చుకొనుచున్నా౭డు,) 

సత్య ఒడ లెటు(గ(నికో వమున నేం చేసిన శుపచారమును మిరు 

తుమి? చవ లెను, 

కృష్ణు... సళ్య భామా { 

గీ. పరమభోభికి భయ మె_తొ భాగ్య మంత 

రమణికి నసూయ మెంతయో.? రాగ మంత 

తన్నినది సీదుకోపమం 1 చెన్నందగదు 

తదుంమకుం గారణంబెన + దయయెొ కాని, 

శార=(అప వారించి) మిత)మా ! కినుకుట కష్ట ము గాని తన్నుల 

గొజ్జె పాలెక్కువయిచ్చును. గోపాలుండవు నీ వెణుగచా? 



'సత్య=పాణనాథా! తమింపుము* రాధా! చూచిలీవా! నాకొం 

తుం డిప్పు జెక్కడనున్నాండో! ఇంక నీతని నా (పక్కనుండి 

యెన్నండును వేజుచేయకుసుమా! చేసినయెడల ననుభవీపం 

గలవు సుమూ? 1 

శార=(తనలో) కాంతుని | 

రాధ. నాకు గాంతుండు నాశిరమున నున్నా(డు. కనులం 1దున్నాం) 
దు, జివ్య్వాయందున్నాంయ.  వాదయమున నున్నాడు. | | 

ఆతండు నాలోనున్నా (డు, చే నాతసిలో నున్నాను, | 

సత్య_(తనలో) నేను దీనిమాటలచే నొకచిత)మెన వికారమునకు 

లొనిషచుంటిస. ఇదియీమో వింతగా నున్నది, 

కృష్ణు. (తనలో) 
గీ, గాలమున(జిక్కు దృఢమైన ( వాలుగను బి 

గించి యొక్క_సారి లాగ 1 నెంచకుండం 

గొంచె మిటులాగి స్వేచ్చగా. గొంత యటులు 

వదలి కీమముగా జాలరి | పట్టుగా దెః 

గీ అటుల గర్యోపశాంతి కై 1 యిటులు ఖెవమ 

సీడ్సీ కూడ రానని బిగి 2? యిపకుండ 

ముడితే యిహ్టైానుసార మే ( పోవవలెను 

గాని రాధను విడచుట కష్ట మైన+ 

గీ. ఇప్పు డిపు డన్నిచోటుల ॥ నేనెయున్న 

యట్లుచూడనారంభించు 1 నట్టిరాధ 

భక్రైకనుల శీ. గనంబడం 1 బబల(బోదు 

కనులు మూయక మనసు పోంకంగగలదె? 

(వీకాకశముగా) సాధు! రాధా! సాధు! 



గీ బోంటి! బ్రహ్మోడ మంతయు ₹ నోటం జూపీ 

నట్టినన్ను శిరమునందు ? నములందు 

హృదయమున బువ్పుమువలె ధరించి నావు 

జన్థమనయగను నదియే + జన్మ మవానా ! 

వను నీలోన నుంటినం ౪ చీన దెలుప 

కాశి వచ్చెద శిల విమ్ము + పువ్చగంధి” 

యనుట యెట్టులు? పీవ్ర నా{[యందు నుంట 

pp నాతి! నిన్వీడి పోవుట [ సాతరంబె? 

'రాధఎ=-(సాహ్టాంగముం జేసి చానురాలియెడ దయయుంచుము 

కృ_.రాథా! కళ్యాణమస్తు! లెమ్ము. 

సత్య నాథా! మధురాపురమాన కిప్పుజే పోన్రదము రమ్ము. శార 

దా! రావేమి? అజేవి? పఫీకవరె నడ్డముగానడ చు చుంటి వేవి? 

కార. అమ్మా! ఈ చెవికి జరిగిన పరాభవము నిని యారెండవ 

చెవి నీయెదుటం బకుటకు జంకుచున్న డి, 

సళ్య రమ్ము 

(కృష్ణుడు, శారదు(డు, సత్యభామ, తరళ, ని ష్క_మింతురు }: 

లలి. రాధా! మన కిక బని మేమున్నది +? మనముగూడ' మన 

యిం డకు( బోవుదము రండు. 

రది తృతీయాం౦కము. 

Wr శ్వ ఖ్ యీ 

Hy 



రంగము:__ బృం దావనమః* 

[మధుర ప వేశించును.] 

మధు ఎచ్చటను గనంబడజే! వీమిసేయుదును! రాధా! రాఛా! 
ఎక్క_డతిరుగుచున్నావు? చెలులను బరిత్యజించి యొక్క తెవ్చ 
పోయితివా? నీకు సుఖమక్క_ఆఅలేదా ? సఖు లక్క ఆలేదా? 

కృవ్వ నామకీ. రృనముతప్ప నితరదృష్టి యే నీకులేదా? కృవ్ణవిర 
e3 అరి వి కం 

హామున సీ కు న్థాదమె త్తిన దా? అఖలలౌకిక వాంభావిరాగ-వై 

సన్యాసులుధరించు దట్టమైన కాపూయాంబర మును మీా(దవై 

చుకొని కృష్ణ నామస్రరణమును జేయుచు నీవనము వెంట దిరు 
లం! ధ 9 | 1 గుచుంటివాః హో! రాధా! ఎచ్చటనుంటివి! ఓకృ్ళష్ణా! కృష్ణా! 

( నేపథ్యమున] వండి! వీండీ! అక్కడ నున్నాండా? 

శ 

మధు _=-లఅడిగో! అమితసుుదరరూపయగురాధ్య యతివిక ఎ్రశరాపమె, 

సంతతమందహాసపిసాధితవదనయగునది యిప్పుడు కరుణరస 

వదనయె యామాలతీకుంజ ములపీక్క_ నుండీ పోన్చచున్నది, 



72 రా ఛాకృన్ల నాటకము, 

అయ్యా! అచ్చట మతియుక దారి గాస్పించుచున్నది. ఆదా? 

రిని బోవుచేమో! చేను బోయి యిటుల తీసికొనివత్తున. 

(నిమ్మ_మించును.) 

ఇదె (వ వేశకను. 

పిదేశము?...యమునాసమీాపశు న బృందావనము, 

((వవేశము? రాధ మధుకం] 

రాధ=వ(డీ? దయ! నాపతి. నానాధు:కు_ వా పియుండు _నా కాంతు6- 

డు. నామనోవారుండు- నాపాణనాధు(డు- నాపభువు_ నాగు 

ర-డు.నాపరిపాలకుండు - నాభగవంతుండు. నాసర్వము-వండీ?' 

వడీ? (వక్చుచున్నది.) 

మధు... అమ్మా! ఇచ్చట చేడు. మధురలో నున్నా లండు 

రాధ. వీళోనున్నా డా? నీలో నున్నాండా? ఇదిగో! నమస్కారము 

నానాధున నాకిమ్ము. ఈయికపోయినయొడల( జూవీంపుముం 

చెలీ! నావ లభుని సీవాద యము నం దాంచుకొంటినా? వండీ? 

కనంబబుప వా? పుణ్యము గట్టుకొనవా గ 

మధు... అమ్మా! మధు రాపురములో నున్నాండు* 

రాధ-గీ, అదిగొ ! యాకాశమని జను + లనుచునుండు) 

గాని యది తమచుట్టును ౪ లోన నంత 

టను గల దటు మధురయం(దున వసించు 

నతం డనుకె కాని సర్వత) ్ళ వ్యాప్తుండగునుం 

జీను జెప్పంబోవున జేమనంగా_.బక పొవుగడియకిందట నాతో 

మాటాడిన నాపొణకాంతుం డిప్పు డెక్కడకుం బోయెను? 

సీ తనపట్ట.బట్టకొం(గునకు నాజేగుటు 

పుట్టంబునకు ముడి | బెట్టినాండు 



చకుర్ధాంక ము, 78. 

సొగసైన తనసోగ ? సిగనున్న మందార 
పున్నముల్ నాజడ ( ముడీచినాండు, 

జగదవ నాఢ్య ప్రక స్తవా తనచేయి 

విడ నని నాచేతం 2 బెట్టినాండు, 

చెవిలోన నొకమాటం | జెప్నెద నని తన 

మోము నవామోముఫై ఖై బూన్చినాండు. 

గ్, ఇట్టిపా)ణనాథు: +) జేండి! య్-డీ! యేక 

"శీగనో తెలుపవె! ॥ యీవు చూడ 

తేడ? యిప్వు డిప్పు + చేశాన! వెదుకవే 1 

వేచి! లేవె! వాసి జేనె! పోవె! 

మధు... అమ్మా ! ఆశం డిచటకు రాలేదు. మనస్సు కుదుకుషజు 

చుకొనుము. 

"రాధ —అసత్యేమాడు చున్నావు 

గీ, పులక లింకను మేనివై ( నిలిచి యుండె 

గుండె లివిగాొ ! యింకను గొట్టు(ానుచు నుండెః 

కన్నుంగవ నింక ఛావ్సముల్ | గ్భమ్ముుచుం జెం 

we బరవశే తంబు నన్నింక ( వదలకుండె, 

గీ, తళుకుమంచు మీంచు 1 దుళకరించినరీతి 

నికై వచ్చి యై? యే౭గినొఃడు 

కనుల దమము గమ్మె గర్గముల్ గడియలు. 

వడియె జడత బొడమె | నొడలు వడం, 

వః! రాథాకృస్లా ! ఎక్కడనుంటివోయి పాణనాథా ! 

గీ యతులు నిన్ గాంగిలిపంగ ₹ మతుల నెంచి 

సతు లగుచు నిత్య సౌఖ్య సం(తతుల( గాంచి. 



714 రా థాకృష్ల నాటకము. 

యుండ, నట్టి శాకగత మోద ] పరదంద లేక 

సతిని యతి నైళీ కర్ణుసంగతిని బట్టి 

మధు __ రా థా! నీపాదములకు మొ క్కె_దను. ఇంటికింబో వుదమురము* 

రాధ. ఆహో! అవిగో: అవిగో! నానాథు ౨ పాదపద్భ చివ్నాములు. నేలను 

స్త దట ముగ 6 బడిన పసవపరాగముపైనున్న వి. మధు రా! చూకు! 

ba గం సవ్యువాదాంక మిది రజః! సంలు నంతా 

నంతయును మోసి కుడి దవ ॥ యంగుళులును 

మడమమాత)మె మాసి తి(న్మిధ్య ములను 

గానణబడ ద'ట శంఖిచక)ంబు లుంటం 

నమస్య-రింపుము, కన్నుల కద్దుకొ నుముః (కన్నులకద్గుశొ నును) 

అయ్యయ్యో ! మిక్కిలి సమాపమునకు రాకు! కొంగు దగిలి 

ఇడిపోవును, అదిగాక పవితమైనవస్తువునకు దూరముగ 

నుండవలెను గజా + 

గ్త్ కాంతుపాదంబు లేను నాశన్నులందు 

లిగముమోాఃదను నదయందుం ? 'జేర్చుకొంటి 

నెన్నిమాటబులొ కాని యా 1 చిన్నె లచట 

నిలువంబడవయ్యె' బ్యారజ్బ 8 కలన వలన, 

ఓీపుష్పరాగమా ! నీది యు త్రమజన్నము. 

గీ సృష్టిలోపల పువృమే ్ళ మృదులరూప 

మందులోపల తదిజ 1 మూట నీవు 

మృదులతేమమవు నీవల ? మృదులమైన 

పికృతికిని గాక యమహా 7 ఛాగ్య మున్నె! 

మధు(తనలో) అయ్య య్యూ! ఇక్కడ పాదచివ్నాములే లేవు. నా 

చెలి భక్తిపారవశ్యమున వృాదయస్థము లగుక్రీపాదముల నే 
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యిచట జాచుచున్న ది. ఇంటికి రమ్మునిన రాక యున్నది తదేక 

సిస్టుచే నితర వ్యా పారళూన్య యగునీమె యేమిచేయనున్న దో? 

కసిపెట్టుకొనియుండవ లెను. శాభా ! 

ఈర. లంటుటచే నాకాంతు. డటుల పోయియుడవలనుం 

ఈజాడలను పెబడింతును, (కొంత నడచుట నభినయించును.) 

అదిగో! చానాధునికిం బి)యక రమైన సీపవృకుమి, 

గీ, అచట చాయడుమూ(తేల 1 నాడ నేను 

దొంగ నెకి నటంచు నా కొంగంబట్టి 

పువమాఆఅల నరవండ 1 ములను వెచి 

పలికితివి యటుల “శరీవ ? లలిత పీన. 

గీ పీథమ మాది తప్పు దీస్ట్స మగునికు 

యనవసరము కారాబంధశ్రిమునకు బదులు 

సీకు: గరబంధశిత యే 1 నిశ్చయించి 

నాడ నుభయతారక మగు 2 లీల బాలి 

శుసీవవృవమా | 

"ఆహో | 

న్నీ, రాధికాచి త్తవారణవి భాజి మొన 

మాయ కాని నీకొమ్మల [ మాటునందు 

దాచితినాె? యను గొమ్మను ( దాంచుకొోొందు.6 

బంటమాటున నొస.గుమా | పా)ణపతిని, 

(గరుడపత్నీ “కృష్ణా? యనుచున్నది.) 

అహో |! కృష్ణా యనునొా_ర్హస్యరము ఏన(బడీనది ! ఎవతె చరా 

_వావంటియాపన్ను రాల్కు నావంటి కృష్ణ పాద సే స్ వకురాలుు 

నాఖథునిం గాన లేసినావంటి మంద భాగ్యు రాలు, నానాథు నతిక 

రుణముగం గృష్ణా యని పిలుచుచున్నది, అక్కా ! నీతోపా 

"పే్చుచు నే సిక్కడ నున్నాను. (వక్చుచున్నది.) 
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మధు... అమ్మా! ఊటజిడుము, కడిమి చెట్టుపై గరుడపవ్నీ యజచినడి. 

మజేమియు చేదాం 

'రాధ--గరుడపన్నీ యేనా ? సే మజింత మంచిది. కృష్ణా యని 

పిలిచెను కాదా ? కృతార్థము లైన దానిశేత)ములకు నానా 
థుఃడు గనంబడుచున్నా౪డు కానుననే యది పీలిచినద. చేనుం 

గూడ వృమెగమున కెక్కి నయెడల నాకేల గానంబడండు | 

(చెట్లు నక్కుట నభినయిం చును) 

వధు (బలవంతేముగ( బట్టుకొని మాన్నును ) 

రాధ. (ఏడ్చు చు) నానాథ్టుసి. జూడసియ్య వా క నాకనులకు సాఫల 

మును గలుగనీయ్యవా ? న న్నీయమునలో. బడి పాణత్యా 

మును జేయనుంటివా * 

మధు... అమ్మా! నొంతింపుము. పీనాధథు? డా చెట్టుపై చేడు 

రాధ-_అక్కడ లేకపోయిన నెక్కడ నున్నాడో చెప్పుము. నన్నచ్చ, 

టకు. దీసిళొనిపొమ్ము. లేనియెడల నన్ను. బోని ము. విడువు- 

నీడున్సు అడుగో! అడుగో! 

మధు---ఐక్క_-డ ది 

ాద...అడుగో! అకునో! కనంబడుచు. డల నేః 

మధు---అక్కడ నేమియు లేన కనులు మూసికో, (కనులుమరాయు 

చున్నది.) 
'రాధ--వో! వో! హో! (నవ్వుచున్నది.) "బాలకృష్ణుని దుండగము స 

హింపక, గోపిక లొకమా అతనిని గదిలో నొక్క-ని నుంచి పైన 

దాళము వేయుటకు. బయర్నించిర్కి వీ మింక వేయుచుండం 

గనే బాలగోపాలుండు గది వెలు పలుకు వచ్చి గోపికలతో నీటు 

అనెను, హా.వో.హో. (నవ్రష్షచున్నది ) 
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గ్, ““గృవా పరిచ్భదరంధిసం/ీర్షసూత్మ 

తరణివింబంబు ముగ్ధ ఇభా(లురు కరమున 

మూయ నేహానొ మోగ్భవాంిబులను నిల్చు 

నన్ను గది మూయ నది యాను | క న్నెలార[” 

కసీ! నాకన్ను మూసితివి గాని నాకాంతుని మూయంగలవా? నా 

కాంతుని (బ్రహ్మాండమైన మూయలలచా ? చేతులు వద 

లుమా 

వాధుఅమ్నూ! కొంచెము శాంతించినపీమృట వదలుదును. 

రాధ. హో! హో! వో! (నవ్వు చున్న ది) ఇప్పుడు నాకు చేవామ౦ 

తరము6 గన్ను లే! 

గీ. వాథదర్శవపరిపూర్షశనవ్య గాగ 

రసతరణి తా సృదతు రమణి! నీవ 

శేయి -వెవ్ళగ నవి చెల్ల/చెదరి యెల్ల 

యెడల రసనవిందుసంతతివ లెను విరా, 

కంటి కొక్క-కృముండు! కంటి కొక్కకృష్ణు(డు! ఇకుగో! వేణుగోపాల 

కృష్ణుండు! అడుగో! గోవి కావస్తా?పహాోరి, ఇడుగో! నవనీత 

చోరుడు: అడుగో! ఉలూక లబద్దు(డు! ఇకుగో! యకోదా స్త 

జ నంధయు(డు. అడుగో! రాధికా వేణ్యాక ర కుడు. 

మధు --అమ్మా! నీకు మలి చెదరుట కాని కన్నులు చెదరుట కాదు, 

కన్నులు మూయుట చేత మజింత యు స్నాదకరముగ నున్నది 

(అని ఏడు చును 

రాధ--లఅక్వు డఖలక్రాలలీలలు గనంబజుచిన ముద్దుకృష్ణు: జేడీ? వ్ండీ 

అయ్య య్యూ! ఎంతలో మాయమయ్యెను! మధురా! నొక 

న్నుల నింళొకసారి మూయవా? నీ పాదనుల పై. బజెదనుః 

మూయవా? (పడును) 



మధు___అమ్మా! ఎ తో శారబ్దము తటస్థి చె కు! లెమ్ము. డో అడుము, 

కాధ__(కన్నులు దనచేతితో మరాసికొని) అయ్యా! అయ్యో! వప 

యు గనబకుట లేను. ఒక్కసారె నీచేతిశో మూసిన నింత 
మహోనందము గలిగిన జే మూక! ఆచెముడుపాలు నీచ్చేతిశ్రో 

వాకంటిలోం జోసినయెొకల సర్వ కాలస వ్వావస్థ ల యందున్ను 

_బాణవాధ ఏరంత రాయదర్శ వనిత్య మహానందపర వశ నై యు౦ 

దును. మధురా! ఆపుణ్యమును గట్టుకొనవా! 

మధు-___-ఐమ్మా! నేనొక్క_ నూట జెప్పెదరు విరుము 

శాధ__ నా నాభుని మాట యేనా? ఆతేసిమాట మయెన విందును, అతని 

యాటయె క గందును. ఆకనిపాటమైన వినును, 

మభు__ సంగీతము వలన జిత్తము సాధువగును. కానన నామహోను 

ఛావుదినె నీవు రచించిన గీతమును బాడరాదా? 

రాభ___.అఎతకంటు సంతోమ మేమున్నది) పొడవచ్చును, పాట కను, 
గుణముగ నాడవచ్చును, స ర్యాభరణములతో గజైల.దీపీవై 

చితిని, సీగ'జ్జైభా నాపాదములకు. గట్టుము, 

మధు__అలాగే (కట్టుచున్నది.) 

రాధ-భ క్రికిని గజ్జెలకును బరమమైతిసుమూ ! భ_క్రిరసా వేశమైన 
(న ణనాధుని వేణువ్రనకు బంగకుమువ్య లందుకొజిశేసునూ! | 

(పాడుచు నృత్యము సేయుదున్నది) 

కృష్ణ! కృన్ల! (శ్రీకృష్ణా! కృష్ణా! కృష్ణా! కృష్ణా! కృష్ణా ! కృష్ణా! 

తొెగరుమోావిచే,_సాగసగునీనగు_ చొంగమగపర చర కృష్ణా !! కృష్ణ! 
నుద్దులు గులుక క( - వెరామున మురళిని _ మునుకొని యూనర 

కృష్టా !! కృష్ణః 

బహుభన పొపని_ భంజనమగు (ఫ్రీ - పదములజూపర కృష్ణా !! కృష్ణ! 

[(పాణనాథ! సీషదకు ల బట్టిన రాధను బభోవర కృష్ణా! || కన! 
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రాధను బోంవర కృష్టా ! రాధను బోగ/వర కృష్టా ! 
/ రా 3 

హో! రాథాకృష్ణా ! మూర్చిల్లు చున్న ది.) 
నధు=(వీడ్చయ) శెలీ! ఎంతగతిప్ట్టనది! ఫికృతిసుకుమూర యమ 

హోసుందరియగు నీవని తాలి ఖామణికిం గృష్ణానురాగమున నెట్టి 

యిక్కటు తటస్సించినది! కీశములకు+ చెల సంస్కారము లేక 
రి య ము | 

యుకడలికి( జందనాది చగ్చలు లేక్క క.ఠమునకుం బువ్వ చానా 

ద్యలంకారములు తేక తనువునకుం బరిశుభమైనవసనమైన 

లేక, రాత్రింబగళ్ళు నిదాగవోరములు -లేక్క సర్వసంగపరిత్యా 

గమును జేసి యతులలుంగిమో(ద వెచుకొన్సి యడవులపాలె 

సంతత క్రీకృవ్ల నామ సంకీ_ర్హనమున నోరు కాయలుగాయ 

భ_క్రిపారవశ్య ేరిత తాండవము నలాళ్లు బొబ్బ లెక్క, సతతో 

పవాసములచే నవసి నవస్కి శల్యపంజర మై; చేహాస్మృతి లేక, 

బా పచుముగం గిందంబడి మటిగలో___అయ;్శ దన్న ! అయ 
లు శు $ ఫ్రీ త్రి 

ఇ్యూ !_ సశ్చేవ్షతనూ వహించియున్నది. వమిసేయుదును, 
ర 

రాధా! రా థా! అయ్యో! పలుకకున్నడి* వమిగతి! హో దైవ 

వూ! రాధా! రాధా! అయ్యా ! ఇంకను స్టృతి గాక యున్న 

వా నా! ఈః | ఇ 
చా! హో! కృష్ణా | కా | దయా భూ! హా ! రాథాకృష్ణా శ 

కధ (లేచి) వండీనానా థుం జేండీ! వండీ! పరమదయాపరుఃడై తనపా 

దములు రెండును నాశిరముపై/ బెట్టిన యామవానీయు-జే డీ! 

“రాధా! బడలితివా! భక్రివశమున సోలితివా ! ఇంకం గొంచె 

ముమాతిము శమము పడినయెడల నీవు నాసాన్నిధ్యమున 

నిత్యానంద మొందుదువుః నీజన్మమి(క సఫలమైనది, నీవింక్ 6 

శరింపనున్నాను ” అని చెవిలో మహామధురగ. భీర భామణం 

బుల నాడిన యా జగదేక వంద్యుడు భ క్రవత్సలు(ండ్యు పరమ 

పావనుః జేడీ! వీడీ! వీడీ! (ఏడ్చు చున్నది.) వమా! 



బధ జ్ష న్0 రాధాకృష్ణ నాటక ము, 

వీమో! హో! అదేమి! ఘప్పురుని యొకసాం య నేకచ)ద) 
మండలప కాశమువ లెం గనంబకు నావెలుం గేమి! దున్నిరీ 

కు మైన 'లేజమయినను, నాకంటికి6 బ్రసన్నముగ నున్నది 

థీ రాచ్చినుదయించు నమృతకలశమువ లె__అడుగో[ అడుగో!_ 

నానాథు డాదివ్య తేజమునుండి బయలువెడలినాొయడు. హో! 

వో! (అధి సవ్వుచున్నది.) అడుగో! అడుగో! నాపభు( డు, 

సీ, కడువడి నడచుచోం 1 గాళ్ళ కడ్డంబై న 
కుచ్చి శ్ళెడమ చేతం గూర్చి పట్టి 

వలెవాటువెంటట శాఖల చాకు నని సువ 

ర్లోత్తరీయము కటి (నొ త్తి చుట్టి 
సర్యనో కాభయ 1 చరణమైనకర “*మాగు 

మే వత్తు” నఏనట్లు 1 లిటులు బాణీ 

చెవి నున్న చెంగల్వం 7 చేరి క్రై మ్మానుభృంగ 

మును లశిర్యపరికొంపమున నదల్సి 

గ, ఘల్లు మనంగను మొలనూలు ? ఘంటికలును 

గాళ్ళ గజ్జెల మొజయ భ కృషిలాప 

సంశ ,వణసంభ్రమ చ్చన్న | సంస్మితుండయి 

దివృముంగళమూ ర్తి యె॥తెంచు నదిగో ! 

మవోపుభూ ! లోకనాథా! భక్తురాలి సాషప్టాంగదండప)ణా మము 
నంగీకరింపు ము (సాహ్రాఎగము సభినయిం చును.) 

(లేబి గీ, ఉపనివద్దివ్య వల్ల రీ 7 పోంజ్వల్యత్స 

సూనములు నీచుపాదముల్ | నులలితములు 

కటిక నేల మోప నొచ్చు. (గాదె! నాదు 
చేతులను బెట్టరాచె యా 2 చేతు లైన. 



చ తుర్గాంక ము BI 

గీ భవ్య భవదీయ నామసం(భావనపీ 

బంధ బంధురగాన సం(బంధితాళ 

క రణంబునం గాయలు 4 గాచె గుచ్చు 

కొను నని సుమరజము. బూసి ్ళ శొంటి నిదిగో ! 

-ఈచేతులై మెల్లగ సీపాదముల నుంచుము. (చేతుల నొకటితరు వాత 

నొకటి యుంచుట నభినయించును.) 
ఈకాలు దీఏి పె. ఈ కాలు దీనివె...-ఇటు---9ఇటు 

వోధు అమ్మా శ ఇంత వెళ్ల యెమి + 

రాధ ఇదిగో ! ఈఫీఠమున దయచేయ.(డుః 

ఆనంద భె రవి ఆదితా ము: 

ఎన్నాళ్ళళొ వాకన్నులంబడితివి, ఇక నిను వీడువనుగో పాలా! 
ఎన్నాళ్ళ 

చల్లంగ గందము. బూయుదునా। ఇూాయరమును గొసివిసరు 

దునా। ఎన్నాళ్ళ! 

మల్లెల. జూజల6 జేయుదునా! నొామానసమును సీకి చ్చెదనా ! 

“"వ్నాళ్లకొ। 

చరణము లశు)లం గడిగాదనా |! శాటికొంగువే సె" 

-... కరముల మెత్తగనొత్తుదునా ! నాశిరమున భ'క్తి నిజేర్చుదు నాకి 
ఎన్నాళ్ల కొక 

“మహాపిభూ : 

సీ సీనాంబరంబుల 1 చెలు వొల్త కిట్టి జే 

గుబుపాంత దాల్చి ప్మీశొటకే యిటులు 

తారహారంబులఇద్వజియించి తులసి కా 

సరులను దాల్చి స్మీకాఆకే యిటులా 

భోజ నాదికియల్ | పోనాడి యుపవాస 

గురుఖేద మెనసి స్మీకొఆక యిటుల 
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సర్వాభిమానముల్ | చంపీ నీపె మహో 

ద్దురభ క్రి దాల్చి సీశొఆశే యిటులు 

గీ, చేచియుంటి నిపుకు ౪ వేంచేసి తిఏ స్, 

కనులు సఫల మయ్యె ! తనువు పూత 

మయ్య నాదుజన్న ఖై మతిధన్య మయ్యెను 

విడిచిపోకు మయ్య తేద వేద్య! 

(అని పాదములను గట్టిగ? బబ్బుకొ న చేల బోరగిలంబడియుండుట నభ 

నయించును.) 

el ఆం! వెళ్ళుచున్నా వా! మహాప్రభూ ! నేను వదలుదునా |! 

(వాదములు పట్టుకొనయోయి ముందునకు బడుచున్నది.) 

మధు. అయ్యయ్యో | ఎంత పాపము; రాధా! శాభా! 

రాధ (లేచి పరుగెత్తును) కృష్టా! కృష్ణా! _నన్ను ద్యజించి పోకు! 

నన్ను. ద్వజించి పోకుం (కేకలు వేయుచున్నది 

వరుల రాధ పరుగెత్తు చున్న ది. చేను గలిసికావనలేక యుం 

టిని, అయ్యా! ఓవన బేవతలా రా! మిమ్ము నీళుబోనసి పెంచి 

నది---విరాపల్ల వములను గారవసూచకముగ శిరముపై ధరిం 

చినది---మిోవికాసములం గాంచి యుప్నొంగినది__ మిాపుస్స 

ములచేం దనమనోనాధుని పాదములకు: బూజ చేసినది. 

పుమ్నమకరందము తనయధరమకరందముతో. దనపోణ వియు. 

నకు భ_క్టితోం గానుకనిచ్చినది__మివృతు.ములపై వ్రాలు 

పవములకు: భృష్ణ తారకసామ ముప చేని )చినది---మోకిట్రియుప 

బార మొనరించినది.. అట్టి" రా ధాదేవి, పరమయా గినియె, 

యు న్మాదరూక్ణియి, కాహోయమా త భారిణియె, నాకందకుం 

డం బరు వెత్తుచున్నది. పారా! లూతీగెలబే దాని. 
ఖ్ కోక్ oll డై శ్ర చః 
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కాళ్ళకడ్డుపడి యా పరాొదా! శాషాయాంబరమును మాకో - 

మల చే గహించి నిలుపరాదా! 

'రాధ___పోకు పోకు. ఇదిగో వచ్చుచుంటిని. (పరుగెత్తుచున్న డి) 

మధు. యము నానదీతీరమున నిశ్ళృంకముగం బరు వెత్తు చున్నది, వీమి. 

యుపద్భవము జరుగునో! 

రాధ. (నక్ర్యచు) ఆహా! ఆహా! కనఃబడితివా! మహాప్రభూ! మహో 

పృభూ! ఇక్కడ డాంగితివా! 

మధు. అయ్య మో్యో! యమునానదిళోం బితిఫలించినపూర్ణ చందు 

ని (శీకృమ్ణుండని భమియించు చున్న దికాంబోలు. అయ్యయ్యో! 

వమి యపాయను నచ్చునోక డా !(వ్య్వాగగ నఆ చుచు) అమ్మా! ' 

అమ్మా! అతండు శ్రీకృష్ణుడు గాదు. చందు'డు శ్రీకృష్ణుడు . 

నల నివాయడు=నల్లని వాడు నల్లనివాడు. భ)మపడకు. 

జాగ్రత్త. జాగ) త్త 
రాధ. గీ, లోపలకు జీశటిగం దోంచు 2 లోక గురుడు 

పరమదివ్యప్బకాశంబు ( భక్తునకును 

భకునకు. జీంకటిగం దోంచు ? పాపజగతి 

లాకికునకు. బేజ మయి వెళ₹లంగు. గాచి? 

కృష్ణా! కృష్ణా! కృష్ణా! (యని యమునతో( బడి నిమ్మ_మించున 

మధు. అమ్మయ్యా! అమ్మయ్యా! ఇం కేమున్న ది? ఇంశకేమున్నది ? 

రాధ యనునకో(బడి ముదిగిపోయినది. వీమి చేయుదును ? 

ఓనద్యధిష్టాన'చేవతా! సీవ౪ం బరమపవిత)యెన రాధ-కృష్ణ 

తాపము సహింపక సీళో దుమికినది. నీవు దాని కాపత్తు రా 

కుండ గత్నీంపనా! ఓీకృవ్ణ చే వా! ఇాలలీలానుసారముగ య 

నలో నీవంటి వని యందులో+బడినరాధ నుద్దరింప వాళి కీ, 

నదీతీరతపస్వులారా! పరమపూతయెనరాధను బెకి-దీయరా*ి 
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అహా! అహః! ( ౦డెలు కొట్టుళొనును ఇక శేమున్నది! ట్ర 

య్యయ్య్మా! మితి లేనియనురాగము మృతి శే కారణమయ్యెనా? 

అమితమైన చెప్పు డపాయకరిమే కదా! అక్కడ నెన(డో 

తాపసి యున్నట్టున్నా(డు పోయి యాతనిని బా(గ్ధింతును. 

(ని స్కమిం చును.) 

ఇది చశుర్ధాంకము. 



పంచమాం౦ంకము, 

పిదేకము;._మధు రాపురము లోని వీధి, 

(ప) వేశ ము? తర ఈ] 

తర... ఇ ప్పటిస్థికీకి మునుపటిచావికింగావలసినంత భేద మున్నది. వెను 

కటిరీకిగా నె యున్న యెడల వమూవంటివారికి( బిదుకవకమా! 

శారదా! కొరచా! మాట 

[ నేపథ్యము న] వూాటకంెట పసి ముఖ్యము గాన నేను రాను, 

తేర... ఇటురా! ఇటురా! ఇంతలో నంతతొందరపని యేమున్నది * 

[నేపథ్యమున] ఇంతలో నంతతొందరమాట యేమున్నది? 

| శారదుండు (పవేశించును.] 

శారఎఎతొందమాటలు్కు త్పొదరయాళోచనములు, తొందరపను 

లన్నియు మోబేవిక్ జల్లారినవి కానా (4 

తర___ వేను నామాటయే యనుకొనుచున్నాను. ఆశ్చర్య మైనమాక్ను 
కలిగినది ఇది యింతకం కె. బూర్యమే కలిగియుండిన యెడల 

మేము సుఖపడి యుందుము. 



శరీ రాధాక నే నాటకము, 

'వారఎయఖాఆటులు కలిగియ ౦డినయెడల బామాదమున్న ది. 

తర అచేల ? 

శార౬. అంతరకుసుమ మన్న నేమో నీ వెజుంపదువా? 

తర.నాకు? చెలియదుం 

శార_ కంటి పాపలో నొకవిధ మైనవ్యాధిః అది మోబేవి కున్నది; 
తర... అబ్బే! అలిచిప్పవలె నేత్త)ము లున్నయామెకు_ 
ఇార..అంతర నేత)మున కావ్యాధి యున్న చి+ 

తేర. ఏన నేమి? 

శార..అకుసుమము కమముగా నెదిగి కనీనికారం ధమంతేయు వ్యా, 
పీంచి దృష్టిని సంపూగ్ణముగం ఛాడు చేసినయగాని దానికిక స్ర్ర 
చికిత్స చేయ-౧హాడదు, 

తర __ చేసినయెడల ? 

శార_కన్ను సున్నగును, 

తర... వన శజేమి? 

=వమియు లేదు. నిరాకారజపమునకువ బె గాంఢాధకారదర్శన 

మని. 

తర... నాయభిపా) క మది కాదు, ప్రస్తు స్తుతాంశమున కిది యెట్లు సుద" 
గృింపం జేనెదవు ర 

శార__ఆటుళే, గర్వపా్రాయన్ళి త్త మాగర్వముయొక్క_ లేంతదళలో 

జరుగ౮ంహాడదు. అందులశే, (్రీకృష్ణుం డామెగర్వ్యము నెదుగ 

నిచ్చి యెదుగనిచ్చి తుదకు శిరస్తాడనపలమును గాంచి య 

ప్పటికి పాయక్సితాగ పరిపాకము గలిగినదని మెంచి దాని. 
భంగముచేయటచే నిప్పు డామె కొంత శాంతచిత్తురా లైనది. 

తేర కాన్కి బృందావనములో సత్యభామ స నర్వభంగ 

మైనట్లు కన(బడ లేబేవి 
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"ార__శ స్ర్ర వైద్య పు(బ చ్చి మానకుండ నే? 

తర. ఈ మెప్ర)కృతి మాతీినశ్లే తోచుచున్నది, 

శార. చెక్కు. వోంతుగాల దీసి గండుయుప్పు చే. శడరాచి నీళ్ళు 

వెసి కడిగినప్పటికి ననాసపండు నురదపోన్రనా? పీయత్న 

మున బ్రకృతి యడపంబకును గాని మార్పంబడునాః 

.తర_..వమో కాన్ని శ్రీకృష్ణుని దన్నినప్పటినుండియు నామెకుం జాల 
పశ్వాత్రా పము గలిగినట్లున్న ది 

'శార._ సత్య భమ వెల్ కాసి యాగ ఏనా వాక్యముల చేతను, బడంద 

న్నుట చేతను, త హెచ్చగునా? సుగంధ 

తైలమును రాచి దువ్విన జుకైదుగును గాని పడలాగిన నెచుగు 

నా? కాని రాధ పె నామె యంతఃకరణ మెటు లున్నది లై 

తర__ఉదాసీనముగ నున్నది చూడు! సిగ్గు విడిచి యడుగుచు 

న్నాను, రాధ యనుపయుక్తు, డైన బాలకృష్ణుని వలచుట 

యేల? క 

'శారమొవ్యువంకాయ కున్నరుచి ముదిరినదాని కుండునా + 

తర... శారదా! పరిహాసము సీయకుము. మోాదేవికి నియనుమవూ నను 

విశేషముగా బాధించుచున్నది.' -నన్నెన్నిమాణు లడిగినను 

చేను దగినసవమూాభానము6. జెప్ప లేకపోయితి. అుదుకొజకు 

ని న్నడిగితిని. 
చార... ఈసంగతి శీకృష్ణునకే క తెలియదని వాయభిపియ ము, 

తర.ఆగ! ఆయనకు. చెలియశేమి? ఆయన చేవ్రుండకు? 

శార... ఆ ఆ దేన్రలచేత దెబ్బలుతినుటకు- 3 

'తర...అబ్బా! పరిహాఫో క్రికి యేల చేనడిగిన. యూపిశ్నముల కుత్త 

రము నాకు. జెలియవ లెను. 

ఛార.= తెలియుట కొక మార్లమున్నది. 



ఏ8 రా థాకృష్ట నోటక ము, 

తరఎ--అటబేది? 

ఛార_ పోయి రాధ నడుగుము+ః 

తర బోలు. 

శార_...చాలును గనుక నేను పోమెదను, నామిత)ము నవాళొఆకు 

వార్త నంపినాండు 

తర__.మహారాజుగారును మాదేవియు నే నిక్కడకు నచ్చుసరిశే 

మాటలాడు చుండీరి. | 

శార_ఆలాగా? పనికిమాలినమా టలతోం గాలము వ్యర్థము శేసితి' 

విగచా! నే నిష్వుడైన వారియొద్దకు. బజోవలెను, 

శర... నే నింటికిం బోవలను సెలవిమ్ము. 

భార సే. 
(ఇద్దజును నివ్క_మింతురు) 

ఇది ఏవ్యంభము* 

పిజేశము;---మధు రాపుర ములో సత్యభామూంతః పురము. 

| పి చేశ ము;_.కృష్ణుండు సత్యభామ శారదుండుం) 

సతెక్టి = __వెప్పరాదొో చెప్పరాదా? 

కృష్ణు... పోనిమ్ము సీ “కందులకు ! 

శార. మితమా! చేనుయహాడ విని సంతసింతును. 

సత్య... మోరు నాయందు దయయుంచి చెప్పవలెను “వా! మెంత 

పిమాదము! కాని నీకేమి భయము తేదు,” అని యామధ్య, 

మున మోరు నాపక్కనుండి యదరిపాటున తేది యెంకులకు 

బెస్షరగ6 చక వేసితిరి! 

కృష్ణు. ఓక భ కశిఖామణి యనునలో నాక స్మిక ముగ ( బడినటులు 

నాకుం గనంబడెను, 
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సత్య అయ్యయ్యో! పాపము మృతి నొంద లేదుగద ! 

కృష్ణు. లేదు. 

శార__ పనీ బాధ బడలేనిపడంతివత భ కకిఖామణి నీటిలో నేల 

దువిళను? - 

కృష్ణు పతిని జేతటరకు. 

శార._పలి యంతకుముంచే యమునలో. బడినాశా? 

కృష్ణు. జగత్ప్చలిని చేరుటకు. 

శార... జగత్పతి యమునలో కాని లేడా? 

కృష్ణు... అప్పటి కాభ క్షరత్నమున కాతండు యమునలోం గనయబడెను. 

సత్య ఆభక్తుఏ చేరేది ? 

కృష. పేరు వదలి యాకు వదలి, సర్వ మునుగాడం బరిత్యజించి 

కాపూయాంబరమునుమాతము ధరించిన యొకవ్య కి, 

సత్యే. అట్టిమహోమరా _ర్రిదర్భనము స ర్య్వాఖీన్టప్ర)దా యకము గాన 

దద్దర్శనలాభ మును మిరు నాకు గలుగంబేయవ లెను. 

ఇార__అమ్మాా! నే నేమైన నడ్డు చెప్పిన మోకుం గోపమని సంకో చిం 

చుచున్నాను గాన్కి యతలలో. దజచుగ( 'భెవేషమున కను 

గుణమగు నంతరంగ స్వరూపము గానబడదు, యతినింద దోవ 

నాలు ఎ మేకాన్నీ. యథాన్టొచ్భాదనను దోవుతరమని యట్లు చెప్పీ తిని. 

సత్య. శార దా! సీనోటి వెంట నెన్నండును మంచిమాట రాదుగడా! 

శార=నాకు గర్వపా/యశ్చి త్తము కాలేదా ? 

సత్య (తనలో) ఈనిర్భా స్యండు నన్నధిత్నేపించుచున్నాయడు. అ బ్బా! 
సహనముకంకెం గహ్షతేర మైనపని 'లేదుగ డా! (పకాశముగ్యాా. 

నాథా! అభక్ర్తాగంణిదర్భనము నాకు లభింప( జేయరా? 

కృష్ణు... అలాగే. 

సత్య-__ ఎవ్వడు 9 
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కృష్ణు ఇప్పుడే, 

సత్య--నాథా ! నాకు భ క్తియోగ ముపదేశింపరాదా 

esa నేను(గవిత్వమును నేర్చుకొనిన నెంతలాభమోా 

నం తే, 

ల కాతరుణభ కృశిఖామణి సన్నిధిని నారదునిచే నుపజేశింపం 

నేయుదును, 

_ శారఎలబే మంచిపని, భ ర్థయుపదిళము_ బావ్మాణన్యపసాయ 

మువలె ని -చిర్స లము 

సత్య--నాథా ! భక్తికి బిభఛానము గ. గావలసిన చేది ? 

కృష్ణు._మితే)మా ! నీవు చెప్పుము, 

శార=భ కిక బీథానమైన జేదో నే నెజు:గను గాని విర క్తికేః 

బిధానమైన బేదో నే నెజబుంగుదునుం 

కృష్ణు. (నవ్వుచు) వదో చెప్పుము 

శార చెప్పనా ఆనపకాయ. రికి [బధానమైనదిగూడ నీయా 

సపకాయయే. 

"కృష. (నవ్వుచు) అదేటులు శి 

ఇార సంపూర్ణ వృాదయానుర కి WSS సానప కొయ్య 

సంసారవిర క్రిగల సన్యాసి చేతులో నానపకాయః 

కృష్ణు. 5 

గీ, అనిలనశమ్వన నాదునా[మావేరములం 

బలుకువీణెను నొక చేతః (బట్టి. యొక్క 

చేత స్తారకాయబుజ్ఞను 1 జేర్చి యడుగొ 1. 

నారదుండు భ క్తిగాన సిశారదుండు, 

సత్య... (సంభమముతో) వీరీ 1 షః 

శార.. నాముందరంగాడ విశారదుణా? ఆమాట యసక్య ము, 
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సత్య-__చీ! మందురడా! పూజ్యుల నధిష్నేపీం చెద చేల? 

శార=(తనలో) తన్నుటకంకు చేలు కాదా? (శ కాశము గా) నా 

యెదుట నారదుడు వీళఛారదుండు గాయ సశొారసుకుః 

సక్య=చాలు "తెలివి తెల్ల వారినకై యున్నది 

కృష్ణు ఎవడురా అక్కడ? 

( నేపథ్యమున] అయుచ్య! 

కృష్ణు నీను పోయి ద్వారమునొద్ద వేచియుండు నారదమునీం(దుని 
లోనికీ(దీనీకొని రా! 

[ నేపథ్యమున] చిత్తము, 

[ నారదుడు (వ వేశించును.] 

నార==గీ, నందనందన! సచ్చి దా4నందరూప! 

భవజబధి తార కా! భ క్ష(పారిజాత! 

ఉపనివ ఫీ రనవసీక! 4 చెరూవయోద 

గాత)! మధ్య మలోకభా(గ్యంబ! జయము. 

కృష్ణు మహానుభావా! నమస్కారము. 

నార_--జయమనము. జయము. యాదవకులభూవణా! 

. _న్రత్వీలామున్దా |! నమస్కారము. 
వార ___సుమంగలీ భవ. 

జార మహాత్మా! ననుస్కా_రము: 

నార_.క శ్యాణమస్తు. 

సత్య (అప నారించి) నాథా! భక్తుంజేండీ? 

కృష్ణు (అవ వారించి) సత్యే భామా! చూకకున్నంతనజకశే సంభ) 
మము, చూచినతకువాత సంకోచ మేమో? 

సత్య (అప వారించి) నేనంత మూర్జురాలనని మాయభి పోయమా? 
కృష్ణు (అప వారించి) సందే, చూచెదముగాక, (వృీకాశముగా)ముని 

చందా! మిరందటు వేమముగ నున్నారా? 



॥ ర్ట రాభాకృష్ణ నాటకము, 

నార..తమకటారుమువలన.= మహానుభావా |! 

న అఖలవస్తుసంతకి పీడ 4 యందులోన 

నది మజింత నీదియె భవత్సదవ యోజ 
భక్తురా లౌటచే ఛెన్య(భావ యగుట 
నంతకంశు నీచె గహింప d వయ్య! దాని. 

సత్య (అప వారించి) నాథా! భక్తుడు కాయగా? భ కు రాలా? 

ఇార__(త నలో) సంభానకృత్యము నన్ను విడిచి నారదుని జేరిన ట్లున్న ది. 

కృష్ణుము సిశిఖామణీ! భక్తురాలి నిటకు6 దీసికొని రావచ్చును, 

నార=వ్వనడురా అక్కడ 4 

[నేపథ్యమున] స్వామీ! 

నార==దాగ్భరమునొద్ల నొకశిమ్యుండు నొక కాంతయు నున్నారు వా 

రిని లోనికిం దీసికిోని రమ్ము. 

నేవథ్యమున] చిత్రము. 

కృష్ణు సత్య భానూ! “భక్తులు కొండా? భక్తురాలాశ* యనియడి 

గతివ్, 

గీ, వర ర్హలింగనామాకృతి  పవొముఖభేద 
ములు బహీ స్తనువునకి త్మజ్ల డసుఖముల 
విడుచుభక్తున కవి లేవు 1 వివిధ భేవ 

ములు సుమములశే మకరంద[మునకు లేవు, 

[మునికాలకుండు రాధతోం బ్రవేశించును,] 

రాధ....వో! రాథాకృష్ణా | (మూర్చ(బోవుచున్నది.) 

గదా [ రాఖం వం. నాకం) 
గీతమమునం దుండునరుని నేత్రము లొకజరి 
వెలు గని మూసిశొనినట్లు | విరవావివశ 

_ మైనదీనిచిత్తము నన్ను | ను నోర 
దిరిగి వివశత నొందెను ? జేవమాని, 



భంచనూాంకేము , రక 

సార మహానుభావా! ఈమెచి తమ్ము నేత్రములు ని న్ని దివజుశే 

చేరినవి. చందు)ని. జూచి నీవని భ్రమించి యమునలో. బడీ 

నది, వాంసికవలె నానదీప్రవావామున నీమె పోవుచుండంగా 

నేను గాంచి యీముని నీందికొని పోయి పట్టుకొను మని చే 
ప్పీతినిం ““నా కాలకృష్ణుం డిచ్చట నున్నా(డు, నేను రాను. 

అని యామె కేకలు వేయంగ బలాత్కారముగ నితంజే యొ 

డ్డునకుం దీసికొనివచ్చి వాయు, 

కృష్ణు... ఓమునిబాలకా! నీవ నాకు మవోపకార చెలునర్చితివీ, 

ముని ఛా._.సాామోా! దాసుడను. కటావీంపవలెను. 

శార. నారదచుసీంచా)! ఈ బాలయతికి. గమండలువు లేదేమి? 

ఇంచుగాగమయతిన లె సీతం డపాత)యలి మా యేమి? 

సత్య (తనలో) నామనస్సు కర(గుచున్నది. రాథాదర్శనము వలన నే 
న నిర్వాచ్యమైన యొకమనస్థితిని బొండుచున్నాన ఆహా! 
ఈమె పరమధన్యవలెనున్నది, ఐహికము లన్నియు. ద్యజించిన 

పరమభిక్తురాలు, ఇట్టిమహాపతివ)తదర్శనము॥ చేసి నేను గృ 
తార్థురాల నై తిని, 

కమ నాథా! ఇంకను శేవకున్నా వేము? 

గీ, aie నీవు వడినట్టి ? భీకరోరు 
వసంఖభుంబులకు జను 8 గాంత! సీను 

పః దీర్చుకొన(గ లేను ఖ పీతిసీదు 

సన్నిధి వఫుడ నగుదు శాశ్వతము నాగం 

(రాధ లేచును.) 

సత్యజ-రా భా! నమస్కారము, 'నేనిదివఆకు నీస్వభావము నెతు గనీ 

దాననై సీయెడల దవ్వు చేసితిని నన్ను కుమియింపుమ్ము 
నీవ్ర నానాధు గెటులు ేమించితివో - యట్టిపేమ నాకు. 
గూడ నుప దేశింపును, (సాస్ట్రాంగష డును) 



రాధ. చెల్లెలా! లెమ్ము. మనమిద్దఅమోమవోను భౌ వువిం గీ రింతము. 

రాధ. సత్యకృష్ణ! కృష్ణ! (శ్రీకృష్ణా! కృష్ణా! కృష్ణా !కృష్ణా కృష్ణా! 

(పొడుచు. గృష్ణునకుం బదత్నీణము చేయుచున్నారు) 

నార. సత్యభామా! నీవు మహోదృష్ట వంతు రాలవు, చిరకాలశమ 

మున(గాని యభ్యసింప నేరని యీభ క్రీయోాగను ఛక్రాగేస 

రయగు రాధసంస్పర్భమున సీకి నై లభిం చెను. 

గీ. సమిధలను డజచి తజచి | శమము( జేసి 

యగ్ని కీల నొందెడునరు( 1 డట్టి కీల 

నకైెయుస(గు 'వేజొక్కప ? దార్థమునకు 

భక్షి యటులు సీ క్రిచ్చె సీ) భక్తవర్య ౬. 

గీ, బోంటి! నెజనున్న వర్ణ సం(పుటిత మైన 

గాని నోటను బలుక గా(రానియట. లు 

నిర్ణణము శీవలము మనోసనియ కితోడ. 

ఎ దలంవ నెవ్వరికైన సా(ధ్యంబు గాదు, 

వ )ణమహో వ్యాధిపీడను + బడ లేక 

వెట్టాసగుమత్తు. గొని తావి "| విసృతు. డయి 

లేచి దివ్యావధము బాధ | లేమి యింత 

నజకు సిద్ధించె నని పల్కు 1 వణి తుండటుల, 

నిర్దణబివ్నూాసంధాననిష్టనుండం 

దలంచి యస్వష్న గాఢని్మ దను లఖించి 

విపులక య్యాసనూధిని 1 విడిచి తపసి 

“యయ్యె నై ్టతేసిద్ధి మా 2 కనును గాదె, 

గీ జ్ఞానమాళ మె ము కిక  గారణంబు 

గాదు వట్సరివంధినిగవాము వలన 

ఫా 

ళ్ 



కంచ మూంంకఠకము. 

గాది జానము గలుగదు జ్ఞానమునకం 

గాని దన్నవోశ తుంనిగ వాము గాద, 

వమిసీయనచ్చు ? సీయసాధ్య పుసంధి 

యందు భక్తియోగ  మమరకున్న 
భక్తి లేనిజ్ఞాన[పరిపాక మే లేదు 

భ క్రి తేకయున్న 1 ము క్రి లేదు. 
భ క్రియాగాధికత నీపై పంచమందు 

లత్యుముగ జూపీ మోకుపలంబు భక్త 

తతిశొాసల లోకగురు. డవ/తార మొంచె 

నిడునగొ! సరషమంగ ళగు ణాజ(కృతిని డాల్స్ 

ఈనువ౯ళలోపనివళ్చార 1 మిశ్వరుండు) 

భార్యలగ మోర లష్ట్యవైభవము లగుదు 
రెలను పదునాటజు వేలవేశీతలును జీవ 

సంభమం దు త్ర వెరాత్రమజన్గ రాధం 

ఈమహోసాధ్వి కితనిపై 8 నెనయురాగ 

మైహీ కాసవ్యాగర్హ్హ వాం(ఛానిషితంబు 

గాదు; వరమాత్మయందు రాగపీపూక్ట 

జీవునకు సంబంధ? సిద్ది గాని, 

వివిధజీవ్రల కిలనుండు ॥ వివిధబంధ ' 

రాజి బతిసతీబంధ మే ఖై హబలతమము 

జీవు. డారీతి సగుణంబు 1 సీవం జేయ 

ముకి సులభతరంబుగా. 1 బొందు గాదె. 

వతదనుబంధయు క్రభ? క్రీద్ధ యోగ 
మిలన స్థాపి “చి మనలకు ? నిష్పుడైన 



96 రా భాకృష్ణ్ల నాటకము 

బుద్ధినలుగలో రాధి కా(పుణ్య చరిత 

మితం డిపుకు నాటకముగ సొకించినాణప. 

కార (తనలో) బుషములైనం బమాదను తప్పదు నాటకమాడీం 

చినాండా? తానుగూడ నాడినాండా ? తప్పు. నారదునితప్పు 

శఇశారదుఃడు పట్టుశొనన లెను గాని మటీ యెవరి. డందులకు 

సమర్దు(డు. 

నార_-రాథా! కృష్ణ వీలాసదర్శనమున క నేక కాంతలు బురుషులు 

వచ్చీయున్నారు. వారందజికి చేతపర్యములుగ నుండుట 

శొజకు మో రీగ వాతమునొద్ద నిలువ(బకు(డుః 

కృష్ణు (రాధమె నొక చేతిని భామను నొకచేతి నుంచి యట్లు 

చేయును.) 

నార రా ధథాకృష్ణా లోకనలాలస ల'భనో కొంతలా రా! 

గీ. ఉండందగునంచు లేదంచు 1 నుండీలేద 

టంచు లేని దున్న దటంచు | నన్ని వెత్లి 

ఫోకలను బోవు తలలీక్క (బుద్ధి మోకు 

గలుగ దురుగర్వు లగుపురు[షులకి. గాని. 

గీ. అమృతప్రూ రాభములు వృాద[యము లు మోక 

గాధగాథానురాగసం(కాంతములును 

రాగప[ణామమే భ_కి ్ళ రమణులార! 

భి మి జన్మవశమున ( బెటమూట. 

గీ, అనుభవము బత్యనురాగ 1 మన్న నేదొ 
మోకు చెలియునుగాన సీ ? లోక కాంతు6 

గాంతుగా సిక్లై భావింపగలరు మోర 

లీటులు ఫౌవించి వేగం దరింపలరు* 



పం చనూంకము. 07... 

గీ, భక్తలెన మిావెట మీ? వతులంగాడ 
నుద్దతుల మిరు పొంద చే యుదురుగాక 
యూర్భ్యదృప్టియా దీపిక | నూర్ణ మున కె 

కాగితపుబుట్ట గొనిపోవు | కరణిం గాల. 

[నేపథ్య మున] 

స్వామి ! రాధాకృష్ణ వెభవమును గన్నులారం జూచుట కిచ్చటకు 

వచ్చెదమని రక్టిణీ దేవిగారు మొదలగు పూజ్యాలగు చేవులం 
... దజుకు దమతో మనవిచేయునునినారు. 
కృష్ణు _రుక్నిణీ దేవికి నే నంతశ)మ నిచ్చెదనా ? మేమే లోనికివచ్చి 

యామెను దర్శింతుమని చెప్పుము. పొమ్ము మునివర్యా! మన 

కింక నిక్కడం గావలసిన దేయున్నది + 

ees ts నందఆ మును గృతార్ధులమై తిరి, ఐివనిటుల 
గోశదను* 

గీ, ధరణి యిరి బాధలు లేక | తనరుగాక ' 

పృజలయన్య|ో్యోన్య వై రముల్ ? పాయుగాశ 

కటిక రాజపోవణమున | గాంలుంగాక 

౯ పీతిపాలనమున రాజు 1 నెగడుగాక 
క ఎ్రిముాశోథాస్ప, (అందణును నివ్క_మింతురు.) 

ఇది సంచమూాంక ముం 

సమా ప్తము, 

“పానుగంటి వారి సాశీ మొదల ప గంథ ముల్ను ఛారి నాటకము 

లు నావద్ద దొరకును. 

వలయు వారు? 

కొండపల్లి ఫీర వెంకయ్య, రాజమండి), 

te 



నలభినుపాకళాస్త్రుము. 
వా యభిట్టీబాస్టీటటు ఇ 

ఈ నలభీకు పాక శాస్ర) ము అక్షురజ్ఞానము కల (పతి త్రీ ప ప్రక 

పూదులకు చక్కగా బోధగునటుల సులభమైన పదములతో విశద 

ముగా నుండిన యోళంథముకు గాంచ మిక్కి లి కుతూవాలు రె, జీ 

వాక్ళ సంకసించునటుల రుచికరము లగుకూరలు పచ్చడులు చా 

రులు, ఊకగాయలు, పీండిపంటలు మొదలగు పదార్థములు జేయు 

కమమెజింగి సుఖంతురని నమ్ముచున్నా ము, సాధారణముగా కొందరి ' 

గృహములలో ఉప్పూ కారము, సువాసనదవ్య ములు, జీని కెటులవే. 

యవలయునో, మెటుగక పదార్థములు భుజించుటకు ఏలు లేకుండున 

టుల పొడుచేసి సిందలబకు వారిని కున మనేకమండిని గాంచుచున్నా 

ము. మత్రియు నేవియెన రుచిగల పదార్థముల భుజించుట కాశయము 

గలిగినప్పటికి చేయువిధము తెలియక విపలవమగు మనోరథ ముతో 

నిరుత్పాహూపడి చేయనొల్లమిఆపని మానుశొనుచు న్నారు. కాబట్టి ఈ ' 

పాక శాస్ర మును వి చి వేసేవిధములు గుర్తు ందుంచుకొని ఆ-ధస 

తీమతల్లులు అబ్బురముగా అర_వెఅఆకే పిండివంటలు ముప్పదిమూడు 

చచ్చళ్లు రుచి తప్పకుండా జేసి తమయజ చూనుల “మెప్తాను బడసి, 

నిత్యకృత్య యులం గా నగడబకు అన్నము పులుసు, చారు మొదలగు 

పడార్థములకు తేనిరుచి కల్పించి తాము సంతేసించ, తవులోడివారు 

మెచ్చ, చాహాటము గె స్మీ గంథ మును పెకి దెచ్చి సవిమర్శకు గా వాడి, 

నచో చాలకాలమువరకు వాడినచో భర్హజే చీవాట్లు కొడుకు కో 

చగింపులు, ముసలి వారి ముచ్చట్లవణి కక్క ల లేకుండా గృవోకృత్వ 

ములగో పెద్దల మెప్పును పొంది గొప్పగా తమకు టుంబమును_ వేళ్ళ 

బుచ్చగలరుం వల రు షాలా0..0. 
ననన 

శొాండపల్లి పీక వెంక చ్, బుక్సిల్లరు, ' రాజము: (డ్ 




